


فاأفاجمذالظفا!كدولفاب!أاالبمفابزاظ!فايخدكلجمابهرق!أجمر!ظ

11،3("!لأااا؟ئ!+*+.ا،6-طاا!ء:ص،7+.ا1،1،لا

حصاص--،أأ

تاص!!ص-صس!--*9

ك!أءففإ!!القثءتضإنجنىأدإل!إفىاةإ!طا!؟صمالئنلمخط!ايختصب!إمم!اة
13م،\د:!4*،ءاخإءط?61إإح!

فا)فالجرخمبنفاجم!ؤيبنفاب!اولفاف!!فيآبهر!بهينفا!زو!فيأفإ!بن
(ص

!نىدمبخىإ؟إأ!ك!ابخ!إأإ!قئجس9بر%لفلبضإتجضأ!إتخ!نالئتليهصنز!ؤ\\إإ*كىأإ9فبهشأص!ا!ط!إ!"إلنن

فا)بماجمؤ!ئنفيآ%2ي!فايخد!ظفابر!ظفا!الو!كلفايخاإا!ألنرأإال!

بخنىأ9إ!ق!إ!طإ!بخنىاأإ!قئبخىإا!إلفلمجص!!ىإ،%لنئدببنلمحىالئنلئرردمضإجمر)أ119!فحمعرآإأق!كبزننج

فا)فاجمر!كلفاجمريبنلئني31؟!ء!هإ"10"فاجمر!أفاجمصقبنابخراكين

لشأ1)اتجقأ9إلفتجأاأ\نرإلفلبض!لا-جأ!تنهبنبصإ!إ1ىنمضأ!ط2صأصمابىب!صما

قيأأفالمحصالكلئث!لمخماجمىقظ؟ابملرخمبن

؟،.!موعص4طلأ!ص!1911.-لىءلاا"-!)1؟.؟3، يخينلمقاأ%!نهئنققأ!برأفيأأ)كرولفألمج!إإلمأخمرابنخمابردفث

إئحىالمحسنشساعحث،،،7/!\\أئخ!لبزإ%بيا)

صإا!نئأ)إلفد!،خ!لتيك!أ!إلفص!%أبهسضنئى

فيآ!فالنر!ابن،ظبيق!فييرفاخمصقبنايخرابن

برأ!برأد!إلفل!فقأأإلفبش!لنئصط"إدفنجنئأس/فى29أإلئصنبنا1،الئتإا،ط!.-اا"-س!021ءلأا!،

.-اط.-.ء،-لأ،**،إ-،ءأ"-.تئطبر-1يرا/بنصلخططس

فا!لمط!أ!ألم!ئهبرفاإ%ا!!ااإي!فا!أ!ئهلإفا!رلقسنبمفافتنقكئنأبخص!ئهين

بر،

صرإزفيأأإلفبه!ا!ىإأإق!ز!سأأإالثتن!فىأ9إلثتجونا،كبال!إلفتاطشبىأتجصلفلر!!-اص!ث!في
.(ء-01-!.ا-..3-الا"-ا-.،--1إ.،!،

فا!جما!اقئهبنفطإجمص!كلفانخدفكينفطآبهضا!!انرالىقئهينفاجمد!بهينبهىا!

كى/بخطأ9إلفتجكفيإ9إنخ!كإأإف!نففإلخصلنصنجكخ!الا)إففاهسئ،أ!ءالقتحتنا-سصون/29
01!اط.،ا"!ط،-ا؟9."،.3-االأ،--!،يش.!ضث،ممر..إفكض-لحزكث

فيآ!فيآجمىق!فاجم!ق!!طأبز!ئهبنفابخىلف!فيآأإف!فقآل!ق!قئهبنبخ
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الغدولالطبي/إإ!ث!ميالبرا

إلإ!لاميةإلبلا8ف!

تالهه!

الف!دالعؤيؤكلددالدكثوو

إأ!7
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اخفلزجضصاقهالز

هـا426،للنشروالتوفلعكادارالقاسم

للنركللهللوصن!فصلللك!تب!ف!رل!

عبدالعزيز،الفهيد

.-الفهيدعبدالعزيز/.الإسلاميهالبلادفيالخفيالطبيالتنصير

هـادا26،الرياض

سم2!ا*17،صا22!ا

0699-.*-95*-:مكز

العنوان10التنصيرا-

3864/1426ل!ا275ديوي

يدا!ه 691ول/86*اع!4

افىولىلطبعها

م5002-هـا264

6+ب.ص-24411لبريديالرمزا5سلاتللمرا

ا+.054فاكسما.29...هاتفالرياض

ا-196فاحس0002506هاتفجدةفر3

2936همهفاحس3262الالههاتفبريدةفر3
%-AlirفاحسAin...هاتفالدمامفر3 i

@salesالإلحترونيالبرلحد+ dar- algassem. com
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ا!صلأميةالبه!ف!الففيالطبل!العنصيو

اهداء

ومسلمة.مسلمةكلإلى-

الإسلامي.العالمفيالصحيالحقلفييعملمنكلإلى-

والمفكرين.الحقيقةعنالباحثينإلى-

والعلماء.الدعوةمجالفيالعاملينإلى-

والإغاثية.الخيرلةالمؤسئساتإلى-

والاقتصاد.المالورجال،والتجارالأعمالرجالإلى-

وأن،قرأهمنينفعان-وجلعز-المولىسائلاالكتابهذالكمأهدي

والعمل.القولفيالإخلاصوإئاكميرزقنا

المولف
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أ"صهميةالطدفيالمفيالطب!التنصيو

افتناحية

وكان،للإسلاممنارةكانالذيالمسجدهذاالمسلم)أخي

تلكفيالنصارىيؤخهاكنيسةإلىتحولللهفيهالمسلمون

(.باللهإلاقؤةولاحولولا

يسجد

البلاد
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ا؟صلأمية41Aالففهـف!الطم!العلصيو

مةالمقة

وبعد:محمد..سئدناعلىوالسئلاموالمئلاة،سبحانهلهوالشكردثهالحمدإن

الكريم:أخي

ملتهمتتيعحئىالنصارىولااليهودعنكترضى)ولن:تعالىالثهيقول

ماالعلممنجاءكائذيبعدأهواءهماتبعتولئنالهدىفواللههدىإنقل

0112.:"لبقرةن!يبر!ولاوليمناللهمنلك

بعدمنيردونكملوالكتابأهلمنكعيز)ود:وجلعزالثهويقول

فاعفواالحقلهمتئئنمابعدمنأنفصيهمعندمنحسدأكفاراإيمانكم

9011.:االبقرةقديز!شيءكلعلىالئهإنيأمرهاللهيأتيحتىواصفحوا

الكريم:أضي

و)ضعافوحدتهاتمتيتإلىتهدفتحدياتاليومتواجهالإسلاميةالأمةإن

حربإنهاحيثوأشرسها،حربأعنفالإسلاميةالأمةوتواجهقوتها،

!اعلامية.واقتصاديةفكريةعسكرية

،اليومالإسلامئةالبلادمنكثعرأتهذدالتيالمخاطرمنالأحئةإلهاوللتنصير

مفهومتوسئعوقد،والغاياتوالأهدافالوسائلويكلوالحفيالعلنيالتنصيرحيث

منواممعرأشملإنهبلالنصرانيةفيالدخولإلىالذعوةعلىقاصرايعدفلمالتنصير

عذةطريقعنالعالمفيالمسلمينعقائددافسادالإسلامفيالثشكيكحيثذلك

الدولية.المحافلفيحتىأوكنبأونشراتأومطبوعاتأوإعلاميةسواء،قنوات

طويلة،فترةمندالمسلمينتنصيرفيجاهدينيحاولونالمنمئرينأنوالحقيقة

الميادينكلفيودخلتوتطؤرتاختلفتالأساليبأنالقرنهذافيوالجديد

http://kotob.has.it



صهمية81الطدفيالففيالطهيالعدصيو

والصحة.الطبمجالذلكومن

بالمرضىالرحمةمنفيهلما،الناصنفوسفيكبيرةمكانةمجعلالطبمجالولأن

إعدادأجلمن،الفائقةوالعكنولوجيةالعلميةالإمكاناتكلوتسخير،والمصابين

المرضىقلوبفيالابتسامةيزرعماوكل،والأدويةالطبيةالأجهزةوصناعة

بالملياراتيقدرجدأكبيرماليويدعمقوةبكلالمنضرونفيهدخلفلذلك،وذويهم

.بالالافتعذوجمععاتومنظماتدولمن،سنوياالدولاراتمن

منتمحيث،الخفيئالمهغالحيوفيالمجالهذافياممتبأنأحببتلذلك

التيوالكتبالمراجعإنوحيث،وغيرهمالمسلمينأبناءمنكعيرتنصيرخلاله

جدأ.فليلةوالتنصيرالطببينيربطالذيالموضوعهذاتتناول

وأن،والسيطرةللاستعماروسيلةيزالولاكانالتنصيرانالمعلومومن

الغاشم.للمستعمرطلائعسوىليسوا-يعلموالمأوعلمواسوا"-المنصرين

:الكتابهذامنهاج

التوسعحيثمنوكذلك،الطرححيثمننوعهمنفريدالكتابهذاإن

لهذالماونسبة،والصحةالطبمجالفيالعنصيرموضوعوهومهمموضوعفي

التالية:بالجهودتقديمهأجلمنقمنافقد،كبيرةأهميةمنالموضوع

عواصممنوكثيروأوربا،ويريطانيا،أوريافي:دولعدةإلىسافرناا-

المراجع.عنبحثاالعربيةالدول

،المجالهذافيالمتخضصةالكتبمنكثرعنالمعلوماتمنكعيرأأخذنا2-

.والمجلاتالدوريأتمختلففيالمنشورةالمقالاتوكذلك

الخاصةالهامةالمواقعمن،والأرقامالإحصائياترصدطريقعن3

الإنترنت.شبكةفي،والصحةوالطببالتنصير
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صهمية61البه!فيالغفيالطب!الثلصيو

.والخيريالصحيالقطاعينفيالعاملينكثيرمنخبرةمنأخذنا4-

بابكلحيثوأبوابفصولعدةإلىوتقسيمهالكتابهذاكتابةتمتثم

التنصيرأبوابمنمهمموضوععنيتحدث

منرأيناوالتيبالتنصير،المتعلقةالكتاباتمنكثيراوحذفنااضفناوأخيرا

نشرها.عدمالمصلحة

وإحصائياتوأرقاممعلوماتوهناك،قويةعلاقةبالطبالتنصيرعلاقةإن

بانالعلمومع،الكعابهذافيجمعهتممايكفيقدولكنإليها،نصللم

أبنائهمنأكثرالإسلامنفعوبعضهمالإسلامدينفيدخلواالمنضرلنبعض

.الحروفعلىالنقاطوضعمنلابدولكن

علىالغيورينالمسلمينمنكعثراالكتاببهذاينفعأنالعظيمالثهنسأل

أطباءمنالطبيوالمجالالحقلفييعملونالذبنوبالاخصن،والمسلمينالإسلام

التوظيفشركاتفييعملونالذينوكذلك،صحيينومدراءوفنيينوممرضين

الأدوية.وشركاتالطبيةالاجهزةوشركات

الثنصيرحركةبرصدوالمهعمينوالمتخضصينالعلماءبهينفعأنالثهونسأل

الأرضية.الكرةقاراتجميعفيالبلدانمنغيرهاأوالمسلمينبلادفي،العالمية

لوجههخالصأالعملهذايجعلوأنوالصدقالإخلاصالثهنسألوأخيرأ

.ومكانزمانكلفيبهينفعوأنالكريم

المولف

27426/الجمعةيوم / rاهـ

62/الموافق 0 0 o / oم
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JIMاالباب

بالتفمعيروكلأقتهالطب

التنصيرعنمقدمةالا!ل:الفصل

العنصعرتعريفالثافلإ:افصل

الننصيرأهداف:الثالثالدخل
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صهمية81الههدفيالغفيالطهيالتنحيو

11

الأؤلى،لفصلى

القنميرعنمقةمة

ويعد:..الكريمرسولهعلىوالسعلاموالضلاهلثهالحمد

حئه:vاالهلها

وقوتهاضعفهامواطنتكتشفالتيالأممهيالناجحةالأممأنشذلا

إلىتنطلقولكيلديها،والقوةالضعفنقاطأهمعلىيدهالتضعوذلك

قدالتنصيرموضوعأنشكولا،واستراتيجماتهاسياساتهاتغيرولكيالأمام

يهاجمونوهميكلونلاالأعداءولأنالموضوعهذالأهميةولكنطرحااشبع

كانالتنصير،أعني،الطريقهذاعنالحياةمناحيمنكعيرفيالاسلاميةالأمة

الذاهم.الخطرهذاعنالكعابةمنلابد

المجعمعهذاأضحىربمابلالتنصير،ظاهرةمنيسلملمالمسلموالمجتمع-

المسلمينمنالمنصرونيلقاهاالتيللمقاومةنظرأ،لهاتعرضأالمجتصعاتأكثر

وعلىالفطرةعلىيتردىالمسلمأنذلك.والجماعاتالمؤسساتقبلأفرادأ

فيهاأو،الفطرةمعتتعارضفيهاأفكارأييتقبلأنحينعذويصعب،التوحيد

البديليملكالمسلممادام،العقلنحاطبةوفى،العقائديةالجوانبفيخلل

الواضح.

والأقلياتالإسلاميةللمجتمعاتالموجهةالتنصيرحملاتتستمرهذاومع

عنتخنلف،متجددةومفهوماتعديدةوسائلمخذة،المسلمةوالجاليات

النصرانية.فيالنصارىغيرإرخالمحاولةفيالمتمتلالاساسالمفهوم

تعديلفيياتيوتطورهاواحد.آنفيومتطورهمعجددةظاهرةوالتنصير

لتعديلتبعاواخر،حينبينومراجعتهاالوسائلتوسيعوفي،الأهداف
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ا؟صلأميةالط!فيالفف!الطه!اللانصيو

12

الأهدافتحقيقفيالحديعةالعصريةالاساليباتخاذذلكومن،الأهداف

وصلتحتىالتنصير،إليهايتوجهالتيوالانتماءاتالبيئاتحسب،المعدلة

مؤسساتهلهعلمأاضحتأنهاإلى،للظاهرةالمتابعينبعضعند،الظاهرةهذه

)1(.ونظرياتهودراساتهومناهجهالتعليمية

المسلم:أيها

هذهأهدافالمسلميننحنعناتغيبأنكارثةأكبربلمأساةإنها

فيالإسلامأمةعلىعظيماخطرهاأصبجالتيالتنصير،عصابات،العصابات

المسلمين.أبناءلتنصيرسمومهاتبثالمنظصاتهذهأنتجدمكانكل

يرتفعحتىالمسلمينتنصيرنحوسعينايتوقفالنماكسنروبرتيقول-

بتوجيهالكنيسةاهتمتولقد()2(المدينةفيالأحدقداسويقاممكةفيالضليب

الأخيرةالقرونفيالإسلاميالعالمفيبالمسيحية)التنصير(التبشيرإلىجهودها

المخططونخططولقد.محلهالنصرانيةوتحلالناسنفوسمنالإسلاملتقتلع

آنهعلمواحيثالكعيرةالخططوتدميرهالإسلاميللعالمالنصارىوالمفكرون

ذلكمنأهمبلالنصرانيةينشرواأنيستطيعونالعسكريةبالقوةفمطليس

مثلالرسائلوأشرفأنبلوحتىبل،والاقتصاديوالأخلاقيالفكريالغزو

والنصرانيةبيدوالدواءالعلاجوتقديمالإغاثةطريقعناستخدمتهاالطبمهنة

.أخرىبيد

باطلهملنشركوسيلةوالطبالبشرالامأهميةالمبشرونأدركولقد

الرياض3،ط،مواجهتهوسبلووصانلهوأحمدافهمفهرمهالتنصر،النحلةإبراححيمعليةا(

1-16.اهـ،ص؟42

.11هص،المواجهةحزام()
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صهطه81فهـالبه!الفف!الطبيالعنصعو

13

)حمثقولهموحسبكالإنسانيةالطبمعةفينبلكلعنفخرجوا،وعقدتهبم

وحيث،الطبيبإلىالحاجةتكونالآلامتكونوحيثالامأ،تجدبشراتجد

للتبشير()1(.مناسبةفرصةفهناكالطبيبإلىالحاجةتكون

الب!نعرمنكعيرابهينصرونوطريقأستارأالطبالمبشروناتخذوهكذا

النصرانيةإلىيدعونالأطباءمنكعيرأأنبل،والجهلوالمرضالفقرمستغلين

أهمومنعونأكبرالطبأصبححتىفيهايعملونالتيالطبيةالمجتصعاتفي

هذاالضاجمنلابدكانولذلك،النصرانيةبهاتنشرالتيوالميادينالوسائل

منالإسلاميةالشعوبنحميلكيلهالمقاومةوطرقوأساليبهوأهدافهالخطر

الكبيرالخطرهذا

95.صالعرببة،البلادفيوالاصتعمارالتبئكل،الخالديوعصطفىفروخعمر)1(
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هيةصه61الطدفل!الفف!الطييالثنصيو

14

الفاليىالفصلى

التضرانيةثعريف

لغويا:التغصبهومعنه

النصرانية.فيالدخولأوالنصرانيةاعتناقإلىالدعوةهو

نصرانيا()1(.)جعلهونضره

علىيولدالامولودمنهـما:!هالثهرسولقالالصحيحالحديثوفي

جمعاء،بهيمةالبهيمةتنتجكمايمجسانهأوينضرانهأويهؤدانهفأبواه،الفطرة

)2(.الإسلامهيهناوالفطرةجدحاء؟6منفيهاتحسثونهل

صطهمأ:الثنصيوامعغ!

الحروبفشلاثربالظهوربدأتاسمعمارلةسياسيةدينيةحركةالعنصير

وبينعامةالثالثالعالمدولفيالمختلفةالأممبينالنصرانيةنشربغيةالصليبية

)3(.الشعوبتلكعلىالسيطرةإحكامبهدف،خاصةالمسلمين

مجموعةقيامهوالمنصيرلمفهومالعامالمبدأإن:عكاشةابراهيمد.ويقول

كنيسةوانشاءسكانهاتنصيرعلىوالعمل،معينةمنطقةبأحتلالالمنضرينمن

بنشريقومونالذينللاهاليتدريجيأوالماليةالإداريةمسؤولياتهاتؤولوطنية

)4(.المنصروناليهايصللمالتيالمناطقفيالنصرانية

كبيرخداعوهوللتنصيرمرادفاسمهوالتبشير:

)3/648(.،بروتطبعة،المحيطمنظور،لابنالعربل!ان()

البخار!ما.رواه()

.915ص،المعاصرةوالمذاهبالأديانفيالميرةالموسرعة)3(

.26ص،عكاضةإبراهيمد.،العربالوطنفيالتنصرىالاطعنملامح)8(
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بشتىبهاالدخولالىالناسدفعومحاولةالنصرانيةالىالدعوةهووالتبشير

ا(.أالمشروحةوغيرالمشروعةالوسائل

.النصارىمنخداعكلمةحقعقةوهيالسرورتفيدكلمةوهي

الدياناتعلىالمسيحيةهجوميعني)النصارى(المسيحيينعندوالتبشير

خصوصأفيهاللبشيرالمسيحعونالمبشرونإليهايتوجهالتيدالبلافيالمسعوطنة

)2(.الإسلامعلى

93.ص،صالحالسيداللة،حقالصلىالتثر)؟(

.13صمحمود،الحليمعبدعلىالفكركط،الغزو)2(

http://kotob.has.it



؟صلأميةlالبه!فيالففيالطه!الثنحهو

16

،لفالمفسالفصلى

التنصيرافaأه

علىمنهاولكنجدا،كميرةأهدافلهالننصعرأنالعهالإشارةتجدرمما

كر:اللىسببل

كالإلحادأخرىملةأفيإلىولو،دينهمعنالمسلمينتحويلمحاولة-ا

عقائدهم.علىوالئشويشوالكفر

.الإسلامفيالأخرىالأممدخولمنعومحاولةالحيلولة-2

بهم.النفسيةالهزيمةوالحاقالمسلمينلإضعافالإسلاميةالأخلاقهدم3-

الطائلةالأموالإنفاقطريقعنوذلكاقتصادتأ،المسلمينمحارية-4

والجنس.والرينةالترفوسائلعلىلإسراف

الفصلوحتى،والمسلمينالإسلامبينوالجزئيالكليالفصلمحاولة-5

وغيرها(.)العلمانيةالجزئي

علىالتجم!سفيالعالميةوالصهيونيةالغرليالاستعصارمساعدة-6

المسلمين.

المسلمين.وحدةفيالتفكيرومحاولةالإسلاميالعالموحدةعلىالقضاء-7

النصارىبلادفيوخصوصاالعالمفيالإسلامانعشاروقفمحاولة-8

أنفسهم.

نأاستطاعالإسلاملأنوذلك،الإسلامعلىالدفينوالحقدالانعقام-9

.قرونعدةولمدةمواقععذةفيالصليبيينيهزم

ومجاولومدنيتهالغربأفكارومجملالإسلاميكرهوجيلقاعدةإيجاد-01

.الإسلامعلىالقضاء
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الأجناسبقيةعلىالأبيض!الغربيالرجلسيطرةفكرةترسيخ-11

والدونية.الفوقيةمفهوموترسيخالاخرىالبشرية

سلوكياتهفيالمسلمالمجتمعنقلالىبالسعيوذلك،التغريب-12

منوالعقديوالأسريوالاجتماعيوالاقتصاديالسياسيبأنواعهاوممارساته

خلفيةمنالمستمدةوهيالحياةفيالغربيةالأنماطتبنيإلىالإسلاميةأصالعها

يهودية.أوتطرفيةدي!نية

علىأصروالمن،الإسلاميةوالمباديءالمثلفيوالشكالاضطراببذر-13

السموألالمعروفالمنصرمحاولاتفيالهدفهذاتكرروقد،بالإسلامالتمسك

وركز،بعامةالعربيةالبلادفيالتنصيرتجرلةخاضالذيزويمر)1(،)صاموئيل(

بخاصة.العرفيالخليجمنطقةعلى

قالام2/8/119اهـ،7/8/932فيرسالةلوساتليه)2(إلىأرسلوقد

تشييدمزية:مزيتينالإسلاميةالبلادفيالتبشرإرسالياتلنتيجة*إنفيها:

أنهوفيهمريةلاالذيوالأمر.وتركيبتحليلمزيتيبالأحرىأو،هدمومزية

الخلقيةومبادئهالإسلامعقائدعلىيدخلأخذالذىالتغبير-منالمبعثرينحط

حظمنبكثيرأكترهو-أخرىوجهاتالمصريوالقطرالعثمانيةالبلادفي

،م1867سنةولدالعرلة.البلادفيالتصيرأقطابمنزويمرشاتليهلوصامونيلأوال!موال)1(

الاصلاميلمالعامجلةتحركلتولى.الأوسطالثرقفيالمشرمينرئيسريعد،م5291صنةوتوفي

العقيقى.نجيبانظر:والمرانية.الإ!ملنالعلاماتفيآثاررلهماكدرنالد،معألأهاالئ

الآمريكيين.المترقينمنالعقيقيعدهحيث)3/138(-سابقمرجع-المسئرمرن

المششرقينالجصرتوأحدفرن!ا،فيالاسلاميةالاجتماعيةالمائلأصتاذضاتليهلرأ.)2(

في:ترجتهانظر.الفرنسيةالاسلاميالعالممجلة2تحررأس.المنصرمالميلاديالقرنفيالفرنيين

.هصصابق،مرجع،الإسلاعيلمالعاعلىالغارة
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معرفةفيالتعميدإحصائياتعلىنعتمدأنلناينبغيولا،منهالغربيةالحضارة

الأمورمجرىعلىواقفونهنالأننا،المسلمينمنرسمياتنضرواالذينعدد

قلوبهممنالإسلاميئالدينانتزعواالناسمنمئاتوجودمنومتحققون

11.خفيطرفمنالنصرانيةواعتنقوا

مثلايمنأفضلالنصرانيةوالتعاليموالمثلالمبادئبانالإمجاء-14

والمثلالمبادىمحلالنصرانيةوالمبادئالمثلهذهلتحل،أخرىومبادئ

عليهايظهرلادعاوىخلالمنينفذولكنه،مباشرةهذايأتيولا.الإسلامية

.الهدفهذاتحقيقفيتسيركانتوإن،المباشرالدينيالبعد

تمسكهمبفضلجاءإنماإليهوصلواالذينالغرليينتقدمبأنالإمجاء-15

وهذا.بالإسلامتمسكهمإلىالإسلاميالعالمتاخريعزىبينما،بالنصرانية

سرانيقررونفإنهمالعلمانيونأمابنصرانيتهم.المتمسكينالمنصرينمنطق

إلىيعودالمسلمينتخلفوأن،النصرانيةعنلتخليهمجاءإنماالغربتقدم

بدينهم.التمسكعلىإصرارهم

طائفةفإليكالنصارىلدىالأهدافهذهأهميةالكريمأخيتعلمولكي

أقوالعم:من

عامالقدسمؤثمرفييقول)زويمر(المشهورالأمريكيالمبشر-ا

سبيلفيالجهادلهمكتبالذينالزملاءالأبطالاهـ)أيها-343ام249

أحسنبكمانيطتالتيالرسالةأديتملقد،الإسلاملبلادواستعمارهاالمسيحية

المسيحيةدولندبتكمالتيالتبشيرمهمةإن،التوفيقأحسنلهاووفقعمأداء

هدايةهذهفإن،المسيحيةالمسلمينإدخاللعستالمححديةالبلادفيبهاللقيام

لهصلةلانحلوقاليصبحالإسلاممنالمسلمتخرجواأنمهمتكم!انماوتكريم
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حياتهافيالأممعليهاتعتمدالتيبالأخلاقتربطهصلةلاوبالتالي،بالثه

الممالكفيالاستعماريالفتحطليعةهذابعملكمأنعمتكونونوبذلك

أعددتمولقدقيامخيرال!تالفةالمائةالأعوامخلالبهقمتمماوهذا،الإسلامية

المسلموأخرجتميعرفهاأنيريدولابالثهالصلةيعرفلاشبابأالإسلامديارفي

()1(.المسيحيةفيتدخلوهولمالإسلاممن

لاحيثمنيقتبسونالمسلمين)إنكونوردا:استوردالقسويقول-2

وما،الاجتماعيارتقائهمفيويدخلونهالنصرانيةالمدنيةمنشطرايشعرون

فإنبالإنجيلعلاقةذاتونزعاتغأياتالىتتدرجالإسلاميةالشعوبدامت

قصد()2(.غيرمنفيهايتولدالنصرانيةلاقتباسالاستعداد

نأأمكنعربيهإمبراطوريةفيالمسلموناتحد)اذابراونلورانسيقول-3

وإذااما،أيضالهنعمةيصبحواانوأمكن،وخطرأالعالمعلىلعنةيصبحوا

تاثير()3(.ولاقوةبلاحينئذيظلونفإنهممتفرقينبقوا

عنتقريرأام8/8/859فيالأمريبهيةتربيونهيرالدصحيفةنشرت+4

الثانيبولسالبابا)يقومجينكزلورينيقولحيثأفريقيا،إلىالبابارحلة

الكنيسةقواعديرسيأنبأمل،أعوامخمسةغضونفيلأفريقيالهرحلةبثالث

يعدهالذيالأمر،القارةفيالمتزايدةالإسلاميةالنهضةضدالرومانيةالكاثوليكية

()1(.القرنهذاأمورمنهاماأمراالفاتيكان

اهـ،412،القاهرة،الأولالطبعةوالحاضر،الماضييينالتبثرحقيقةالركهـاب،عبدأحمد)ا"

.Ill-ا6.ص

.58ص،الاسلاممراجهةفيالحدثةالأطلب،صالحالد-فىسد()

.tryص،الحديثالاصلامىالفكرالبهى،محمد)3(

مكة(.إلى)الزحفكتابمنخطر،ليالاصلاممزفى،حسين)1(
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02

مكةالىالزحفكتابفي)زويمر(الاكبرالمتطرفينشيطانيقول-5

قلوبالىالزحففيالأفعىنعومةلكمالتكنالكبرىالخديعة92:ص

فمحقبلتخديرهمنلابدكانلذلكبسهولةدينهيغيرلاالمسلمإن،المسلمين

(.الجراحونيفعلكمابطنه

إنه،كإنسانبالمسلمأهتملا)أنا:59صالكتابنفسفيأيضاويقول-6

العنانلغرائزهولنطلىبالشهواتفلنغرقهالمسيحإلىالانتسابشرفيستحقلا

شيء()2(.لأفييصلحلامسخأيصبححتى

-(بيروتفيالسابقالأمريكيةالجامعة)رئيسويلينهواردويفول-7

الصحيحالطريقهووجامعاتنامدارسنافي)التعليم97:صمكةالىالطريق

()3(.الإسلامقبضةمنوانتزاعهالمسلمعفائدلزلزلة

(:السودانجنوبفيالمعروف)الصيبيجارنججونويفول-8

بمفتاحالاحتفاظمهمتنافلتكن،أفريقياإلىوالعرويةالإسلامبوابةهو)السودان

(.الكبرىالصحراءجنوبفيقاثمةوالعرويةل!سلامتقوملاحتىالبابهذا

تنصيرالمسلميننحوسعينايتوقفالن:ماكسنروبرتالأمريكيالمنصرويقول-9

()5(.المدينةفيالأحدقداسويقاممكةفيالصليبيرتفعحتى

59.صمكة،إلىالزحفضلى،الردودعبد)2"

97.صمكة،إلىالزحفسلى،الودودعبدد.)3(

.511صالمواحهة،حزام()
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لثانيالبا-ا

التنمييريالنيثعا!اوطرقويطئلى

:المباشرةالتنصيروسائل:الأ!لالفصل

Evangelistic Missions

:المساعدةالتنصمروسائلالظد!:الفط

Subordinate Evangelistic Mission

:العلاجطريقالتنصيرعنأ(

Medical Subordinate Evangelistic Missions

التعليم:طريقب(التنصيرعن

Educational Subordinate Evangelistic

Missio

:المطبوعاتطربقالننصبرعن(ج

ال!نصمرالخفيالتالض:الفصل

The Silent Witnessing

الوطني:التنصيرالوابم:الفصل

Indigenous Mission
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23

متعددةمناهجوضععلىالتنصيرعلممنصرودرج،الهدفهذاولتحقيق

تقسيمويمكن،لنشاطهموالنموالاستمراريةوتكفل،المجتمعاتنححلفتلائم

أساسية:وسائلأريعةإلىوالطرقالوسائلهذه

.المباشرةالتنصيروسائلا-

.المساعدةالمنصيروسائل2-

الخف!.العنصير3

الوطني.الننصبر4-

القادمة.الصفحاتفيمنهاكلأنوضحيليوفيما
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الأ!لىالفحلى

OEvangelistic(د9:المبايثعرةالتنميرويطنلى Mission

لنسروعاظأترسيمهمم،متفرغونالتنصيرمنصرونمنالنوعبهذاويقوم

فيالعاموالوعظالفرديالإقناععلىالتنصيرمنالنوعهذاويعتحد،النصرانية

وتعاليمهومماتهالمسمحمجياةالناسلتعريف،العامةوالاماكنالكنائس!

وحواهـد4.

نحتلففيالتنصيريللعملالنموذجيةالوحيدةالوسيلةهوالنهجوهذا

التنصيرمنالنوعهذاأهملوقد،الكلاسيكيبالنهجعادةويعرفالعمور،

الحديثة،العلمانبةالتنصيرجمعياتتكوينبعد،محلهوحلتطويلةفترةمنذ

والرسلالحواريونرسمهالذيالأخلاقيبالنهجغالباتلتزملاجديدةوسائل

التنصيرجمعياتبهاتدارالتيالطرقمناهضةالىالارسالياتبعضدفعمما

الإرسالياتهذهوتعرف،النصرانيةنشرفيتتبعهاالتيوالأساليبالحديثة

Faithالإيمانبإرساليات Missions.

ونقصدالمباشر،أوالعلنيالتنصيراوبالقوةالتنصيربهيقصدايضاوهو-

،والسلاحبالتهديدالمسجيةاعتناقعلىالناسوإجبارالدولاحتلالبهذا

فرصةتلوحوحينماالحاضر،بالوقتيتبعأحياناولكن،قديمأسلوبوهذا

ذلك)2(:ومثالاغتنامهاعنيتوانىلا)المنصر(للمبشر

للمسلمين.بالقوةالتعميدمنالأندلسفيحدثما-ا

الشمالية.أمريكافيالحمرللهنودحدثما-2

2)1(40.Wameck,,.po cit., p

.26ص،العرلطالرطنفيالعنصريالنشاطعنملامحعكاضة،إبراهيم)2(
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العلويينمنكبيرعدديحمعالفرنسيوناليسوعيونقامام039عامفى-3

بالقوةالكأثوليكيبالمذهبالإقرارعلىوحملوهمبسورياأرسلانجنينةفي

الدمويةالأساليبعلى)التنصير(التبشيراعتمدالعراقوفي)1(،المسلحة

افظعيستخدمونالنصارىكانوالصومالوأريترياالحبشةوفي)2(،الوحشية

3(.التنصيماأساليب

وخرقالقتلمنالوحشيةكايةفيالأسبانالنصرانيونكانالهندوفي-4

الديناعتناق)هاتيهاي(الهنديالزعيمعلىوعرض،بالقوةوالمعميدالعيون

الجنةفيوهل:فقال،الجنةدخلتتنصرتإنإنك:لهوقيل:النصراني

مكانإلىأذهبأنأريدلاإذن:فمال،نعم:لهفقالوا،أسبانيوننصارى

المعوحشة.الأمةهذهأبناءفيهأصادف

الأمممنلكثيرالنصارىإجبارعلىتدلالتيالأمثلةمنكثيروهناك-5

الاستعمارأثناءوخصوصأبالقوةالنصرانيةباعتناقالمسلمينمنكثيرأو

واضطهادالعسكريةالقوةأنيعتبرونإنهمبل،البشريةوالكوارثوالحروب

الحاصلهوكماالنصرانيةلنعنرالهامةالطرقأحدهوبالقوةوقهرهاالشعوب

وغيرها.العراقفيوأخيراأفريقيافي

الأمريكيالغزوأسباببعضذكرتالحديثةالتقاريربعمقوفي+6

ولوقفالنصرانيةولدعمالإسلاميللعالمغزوأنهعلىوالعراقلأفغانسان

علىبالحربالمسماةالحربأسبابمنمهمسببوهوالإسلاميالتمدد

.221ص،الاسلاميةالبلادفيوالتبثموالاضعمار،فروخعمر)1(

)2(
.42ص،والاصثراقالتبش!أحمد،خليلإبراهيم

936.دالعلى،الإصلاحمجلةلم،العالتنصرخطة007)كا(
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(.اليومالإسلامعلى)الحربالإرهاب

(م1002سبتمبرمنعشر)الحاديأحداثأنتثبتتقاريرهناكإنبل-7

مستوىعلىالنصرانيةودعمالإسلاملضربكبيرةوخدعةغطاءإلاماهى

أعلم.والثهالعالم
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الفاثيى،لنحلى

المم!ط-ةتالتنصيروسانلى

Subordinate Evangelistic Mission

الجمعياتأدخلتهاالتيالحديثةالوسائلعلىالتنصيرمنالنوعهذاويطلق

الحديثالأسلوبهذاظهروقدوغيرهما.والعلاجكالععليمالتنصيرمجالفي

عندماالميلاري(،عشر)التاسعالهجريعشرالثالثالقرنفيعمليةيصورة

شعوبعلىللسيطرةتحالففيالإرسالياتمعالإستعماريةالدولدخلت

منالنوعهذامظاهرومن.الاولىالعالميةالحرببعدانتشارهوازدادالعالم

يلي:ما،فقطالمثالسبيلالتنصيرعلى

العلأج:طويئكل!+الثنصرأ

Medical Subordinate Evangelistic Missions

الثالثللقرنالأخيرالربعفيإلاللتنصيركوسيلةالعلاجأهميةتظهرلم

اوروبافيالطبيةالجمعياتتكونتعندما(الميلاديعشر)التاسعالهجريعشر

وقدالعنصيرمراكزفيللعملوالممرضينالأطباءبتاهيلتخممنوالتي،وأمريكا

بينها:منمتعددةبدوافعالتنصيرمنالنوعبهذاالاهتمامارتبط

الإرسالياتمنالنوعهذاأهداف)إن:قائلأالمنصرينالأطباءأحداكدهما

القرايةحقيقةوتاكيدالحديثةالعنصيربعثاتعلىالدينيةالشفقةروحإضفاءهو

بنيقلوبإلىللانجيلالطريقتمهيدثم،العالميةالأسرةأفرادبينالمشتركة

()1(.الأمراضمنالناسمعالجةوأخيرا،البشر

الناسلإقناعالإسلاميةالمجتمعاتفيالفعالةالوسيلةالطبيالعلاجكان

)1(.rD.148Cook, medical missions,CMO.,vol.,,1891,NXLp
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العلني.التنصيرأمامالمغلقةالبلادفيلاسيما،المنصرلنبوجودالمحليةوالسلطات

سحريةكقوةوالعمائمالتعاويذفعهاتمارسالتيالإفريقيةالمجتمعاتفيأما

العرافيننفوذعلىالقضاءفييساعدالطبيبالمنصروجودفإن،المرضىلعلاج

أمامالطريقيمهدويذلك،الوثنيةالمعتقداتأعمدةأحديمثلونالذين

)1(.المنصرين

مث!ا:4كنيوللتنصوالطبية!الأ!اليب

تحتالعيالمنظماتبعمق)مثلالكبرةالدوليةالمنظماتطريقعن-ا

غيرمباشر(.بطريقوغيرهاالمتحدةالأمممنظة

)تعدجدأكثعرةوهذه،الحكوميةغيرالطبيةالنصرانيةالمنظمات-2

.بالملياراتوميزانياتها(بالالاف

(.)التعليميةالنصرانيةوالجامعاتالطبكلياتطريقعن-3

.المستشفياتتديرالتيوالشركاتالطبيةالإداراتطريقعن-4

.والكوارثوالطوارئالأزماتأثناءالمساعداتطريقعن-5

الخاصة.والمستوصفاتالمستشفياتطريقعن-6

الطبية.الأجهزةوشربماتالأدويةشركاتظريقعن-7

(.الطبي)الطاقموالممريضالأطباءتوظيفشركاتطريىعن-8

(.تمريض،صيدلة،أطباء)الطبيالطاقمطريقعن-9

المؤسساتيزورونأويعملونالذينالزائرينالقساوسةطريقعن1.

الصحية.

.7Vصالعربىالوطنفيالتنصريالنشاطعنملامح:عكاثةإبراحعيم1)1(
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مثل:)1(الخفيالتنصيرفيوهامةسريةورسائلأسماءوهناك

.السري-.سقيم-.الخيمةضارب-

.المهرب-.الرساثلناقل-.السائح-

التعليم!طويقع!.التنصوب

c MissionآEducational Subordinate Evangelist)"(

نمثروسائلمنكوسيلةللتعليمينظريكنلمالسصيريللنشاطالمبكرةالمراحلفي-

الهدفمع)'(Inconsistentيتعارضكموضوعاليهينظركانماغالبأبل،النصرانية

أثبعتعندماالنظرةهذهتغيرتوقد)"(،أجلهمنالإرسالياتأنشئتالذيالرئيسي

بأن("الميلاديعشر)التاسعالهجريعمترالثالثالمرنال!صيرفيميادينفيالتجارب

النصرانية.لنشرالوسائلأفضلالتعليم

كجامعةالتنصيريةللارسالياتالتابعةوالجامعاتيالكلياتيختصفيماأما

حديثتطورفهيبالهندجونالقديسوجامعةوتركياوالقاهرةوبيروتمانيلا

المسلمين،بينالتنصيرمناهجبتطويرأساساارتبطالإرسالياتتعليممجالفي

فيجاءوقد.الإسلاميالعرليالوطنفيالإسلاميةالجامعةأنشطةومناهضة

بالقاهرةالأمريكيةالجامعةمدير*واطسونه.دكتورألقاهاالتيالمحاضراتبعض

ومهمتهاالأمريكيةالجامعةغايةيشرحوفيها(العظيمة)الفكرةبعنوان

)936(.العدد،الاصلاحمجلة،العالملتنصرخطة007)1(

28.ص،العربىالوطنليالتنصرىالنشاطعنملامح،عكاشةإبراهيم)2(

للكنيسة.الاكلروييةالطقلألدىمحتكرأالتعلبمكان)3(

)،(.،6.0.CMR.,Vol., LXXI, ,291 ,.po cit

عث!رالتاصع)الهحرىعثرالثاكالقرنفيع!رمأوالاملاميةالعريةالبلادفيالنعليمارتبط51(

الثقالط.براقعهمالميلادممط(
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بالأسماءلابالمحتوياتنهتمالدينيةسياستنافي)اننا:فيقولالدينيةومقاصدها

وعندماعقيدتنا،مبادئيقبلمسلمافتىنجعلأننستطيعحيننسزفنحن

منولابد،بنفسهاتنموفإنهاالمسلمالفعىذلكحياةفيالنصرانيةمبادئتدخل

للعالمالعاديالطابععنحعاتهطابعيميزآخرباسمفيهيسمىاتيوم

هذهفيأنهغير،مسلمانفسهيعتبرأنيمكنيتركناالذيالطالبإن.الإسلامي

نسيرأننستطيعالدينيةبسياستناوانناجاءناالذيغيرمخرشخصايكونالحالة

؟(.)(المسيحطريقفيالشباب

)كالجامعةوالجامعاتوالكلياتالمدارسأنشئت-المجالهذاوفي-

لكيوثغريبهمالمسلمينصذهووالهدف،والبنينللبناتوغبرهاالامريكعة(

الاخروإبعادبعضهمتنصيرثمومنالإسلامحياةعنالمسلمينإبعادلهميسهل

المسععان.واللهفقطالاسمإلاالإسلاممنيحمللابحيث

كلات:المطبطويئهي.القنصيو!

فيالناسأفكارعلىالمنصرينلتاثيرالمهمةالوسائلمنالمكتولةالكلمةإن

الكتيباتمنمطبوعاتإصدارعلىالإرسالياتدأبتلذلكالتنصير،ميادين

ويعد،وحوارييهوتعاليمهبالمسعحالتعريفإلىتهدفوالكتبوالنشرات

مختلفة.بلغاتتوزيعهايتمالتيالمطبوعاتهذهأهممنالإنجيل

بعضتخصصتالتنصيرمجالفيالجانبهذايلعبهالذيللدورونظرأ

بينها:منوالنشرالطباعةمجالفيوالمنظحاتالإرساليات

Fellowship:الإرسالياتلمساعدةالإيمانرابطة: of Faith For

.Missions

.م3391ورلير31621-.عددالمصر!،العياصةجريدة1()
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Middle:الأوسطالشرقفيالنصرانيةنشرمنظمة: East

,ChristianOutreach

منوالملايينالالافالتنصيريةالمنظماتتنفقالحاضرالوق!وفي

وهذهالتنصيريةوالكتبالمطبوعاتمنملاييننشرفيوغيرهاالدولارات

العالملغاتويحميعويكافةخاصةبمطابعتتطبعوالكتبوالمطبوعاتالنشرات

.المستعانوالثهالعالمقاراتويكلمجانأتوزعوأغلبهاالحية
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،لفط،لفالئ

(SilentWitnessing)الغفيالتفصير

اكسبتالتيالعواملأهممنالتنصيريالعملفيالمنهجيالتطورإنآ

الطويل.الكنسيتاريخهافيشهدتهماأعظممنيعدالذيالتوسعهذاالنصرانية

The"الخيامابأصحاب1يعرفالتنصيرمافيالمتطورةالأساليبومن Tent

Makerالقديسالحواريإلىالتنصيريالأسلوبهذاتاريخويرجع

رحلاتهفيلتموينهكمصدرالخيامتجارةاتخذعندما،St.Pau1.80بولس

)1(.الميلاديالأولالقرنفيالتنصيرية

منليس،الحاضرالوقتفيالخيامأصحابأسلوبالإرسالياتوتستخدم

عجزالميالعالممناطقالىللتسربكوسيلةوإنما،اقتصاديةأسبابأجل

الاصطلاحلهذاالمناسبةفالترجمةلذلكإليها)2(.الوصولمنالمباشرالتنصير

ا"الخفيالتنصير00هي .Silent Witnessingإلىالسريونالمنضرونويدخل

فيعمالاحتىالقطاعاتمختلففيويعملون،مهنيينبوصفهمعادةالبلاد

.المنازل

النالمة:الوسائلأهمهامنمتعددةالتنصيربوسائلمنالنوعهذاوينفذ

السفاراتطريقعنالإسلامعةالبلادفيالدبلوماسيةالبعثات-ا

الرسميةالأجنبيةوالمؤسساتوالتجاريةالثقافيةالملحقيا!أووالقنصليات

,Horner،لاكةا273p)؟( .N ,.A The Gospel and Is

الشعوبأنإلانف!ها،النصرايةالدولفيحئيمارسالتنصرأنالذمنعنيغيبلاأنينبغي)2(

يستمرأنالخطركلوالخطرقط،المنمر-شكرلاءلاتابهالنصرانيةمنانسلختالئالأوروبية

إسلامية.من!ة(!فينشاطهمفيهؤلاء
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الزسميةالأجنبيةالمؤسساتفيالعاملينبعضيدربحالأيوعلى،الأخرى

السلكفيالعمليانخراطهمقبلالتنصيرعلىوغيرهاسفاراتمن

القنصلقمةذلكومثال،النصارىالعاملينعلىهذاويصدف،الدبلوماسى

العامالأمينم1877هـ-ا492سنةدعاالذيكرك+*جونزنجبارفيالبريطانى

وأهمية،المنصرينإرسالسرعةالى15رايتهنريالتنصيريةالكنيسةلجمعية

التركي،المصريبالامعدادسماهماوجهفيالوقوففيوالسياسيةالدينيةذلك

)1(.الإسلاميالمدوجهفيالوقوفأي

توفدهمحيثوغيرها،الإسلاميةالبلادفيالجغرافيونالمستكشفون-2

إلىتحتاجعلميةوطبيعيةجغرافيةقضالافيللنظرالعلميةوالجمعياتالجامعات

الجمعيةمنبعثااللذينو+ستانلي+)3(*لعفنجستون*)2(،أمثالمنعليهاالوقوف

الاجتحعية،العلومكليةجلةاوغندا"،فيالإ!مانتشارعنتاريخية"لمحاتصغكلونالزفىإبراهيما..)1(ل!+

40عالاصلاية(،!عودبنمحمدالإمام)جامعة )Y k%هـ-rliAY)،72-9?ص.

لجمعبةالننصرفيرغنهأبدىومكنثفوفمر،طبببم(Ayr-1ا!8لبفنحشتون+كاودأودبف)2(

"ماركازوجهذط!فيصاعدنهوفدام،084سةفيالتصرنجربةوخاضم،1838شةاللندنبهالتصر

للستكشفينطلايعمنويعدوالتتصر.الاستكشافعلىوتعاونا"ستانليمورتون"هنركهاوالتقىمرفات"،

FUNCKAND-:انظرعبيلأ.وييعهمالأفارقةالأطفالخطفإثارةموضرعفيوأسهم WAGNALLS

247-15246NEW ENCYCLOPEDIAibid)

وعحل،أمريكيبريطافيستكشفام()1814-409ستانليمولترنمنركط)3(

فياختفىالذيليفينحتونعنالبدثفيصعى.الأمريكيةالصحفلجمعصحفبأ

)عيرمنهاأعمالاأفريقياعنركتبالاشكثافية،مهمتهلطخلفهئمالرسطى،أفريقيا

THROUGHالمظلمه(الفارة THE DARK CONTINENTأفريقياركتاب(

THEظلامأالأكثر(و(المظلمة DARKEST AFRICA:انظرFUNCK AND

187-168122WAGNALLS- NEW ENCYCLOPEDIA ibid
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وجد"يوغندا+وفي،النيلمنابعاكتشافمهمةفيبريطانيافيالملكيةالجعرافية

زمنمنذالإسلاماعتنقواقدوحاشيته+موتسيا"الملكأن+ستانليالمستكشف

إلىخطابإرسالإلىوسارعفانرعج-أفريقياإلىالمسلمونسبقحيث-بعيد

يعدوهوام،15/7/875اهـ-17/01/292فيالديليتلجرافجريدة

)1(ووسطهاأفريقياشرقفيالحديثالإسلامتاريخفيتحولنقطة

الطبيةالإغاثةمجالاتفيالإسهامظاهرهامنيبدوالتىالتطبيببعثات-3

المستشفياتإنشاءخلالوالتنصيرمنالنصرانيةخدمةعلىوتعمل،والصحعة

ممرضاتالمجتمعفعياتتشغيلعلىوتعمد.المتنقلةوالعياداتوالمستوصفات

منيكنوقدالطبيةالمؤسساتهذهشاساتمعيتمشيناجتماعياتومشرفات

المتنضرإت.المجتمعبنات

علىوالحائزةبالأمتدعىالتي!تريزا*المنصرةجهودهذاعلىحيمثالواقرب

الهنديةالقارةمستوىعلىأنشطةمنالتطبيبمجالفيبهتقوموما"نوللجائزة

إلىالأخيرةالاونةفيتحركتفقد،بعامةالإسلاميالعالممستوىوعلى،بالتركيز

لهذهخصبمجالمنوفيهاقائمةتزاللاالاممرادالمسلمينمحنةحيثالراقشمال

بنفسه.المشكلةعلىيمفلممنقلبعلىيخطرلاماالأعمال

س!نةمنذإليهاقدمتالتيالرليةالخليجمنطقةفيالطبيةالبعثاتوكذلك

بينيت(6ارثرالدكتورثم(تومس)شارونالدكتورلدعلىماهـ8031918

rسنةبين Y A19ا . ./wسنةامr 2 r19ا&o / a.)2(ام

1.2-79صأوكدا"،فيالاسلامانتشارعنتاريخيةالمحات1صغوون،الز-شإبراهيمانطر1()

الاجتعاعيالتاريخفيدراسةالعرلى:الخليجنطقةديالتث!كلالتحيمي،عبدالملكانظر:)2(

العربط:الخبجفيالتنصرأصرلزيقلر"،!كرنرىأيضا:رانظر123-132،صوالسباسى،
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المدارسإنشاءخلالمن،المهنيوالتدريبالصناعيالتعليمبعثات-4

وتخضع،الطاقاتإليهاتستمطبوالشاباتللش!بابوالورشالتدريبومراكز

التيالمبسطةوالادابوالدينوالمجتمعالثقافةحولدروسفيهانظريةلبرامج

النصرانية.الععاليمخلالهامنتنفذ

الأمريكيةوالمعاهدوالجامعاتالكلياتتنشئالتيالعاليالتعليمبععات-5

الغرليةالوجهةخدمةومجالاتالتنصيرمجالاتفيعملهاتبثالتيوالفرنسية

النعليميةالمؤسساتهذهتدعمالتيالحكوماتلصالحعالاسعخباريكالعمل

العليا.

مجلبونوكبارأصغارأ،ونسا"رجالأالجميعيهبحيثالإغاثةبععات-6

عليهاعيسى"1مننعمةأنهاعلىويقدمونهاوغيرها،والملاب!سالمؤنمعهم

خفيبطريقأووالإشاراتبالرموزواضحاالإمجاءهذاكانسواءالسلام

فيالمنضرينميزانياتأنالانومعلوم،عنهمالابتعادخوفبحذرإليهيصلون

ولو،(555005505550185)سنويادولارملياروثمانينالمائةتخطتالمجالهذا

مليارإلى-لييبدوكما-وصلتلماالإسلاميةالإغاثةهيثاتميزانياتحصرت

سنويا.(5500555055011)دولار

كلها،الحياةعلىتأثيرهاوللمرأة،المسلمةوغيرالمسلمةالمرأةاستغلال-7

المنصرلن.وغيرالمنصرينأهدافتحقيقفياستغلالهايمكنماالقدراتمنولها

وهي،زوجهاعلىتأثيرهاولهازوجةوهى،أبنائهاعلىتاثيرهاولهااح!فهي

وهكذا.،للتأثرمعرضةابنة

القيم،ا+تمكتبة:المنورةالمدينةمطقاني،صلاحمازنترجمةوئائقه،ميدانية!دراصة

31-48.ام،صهـ/0141099
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مستوياتهممختلفعلىالإسلاميةالبلادفيالنصارىالعامليناستغلال-8

المهنيينوالعمالوالصيادلةوالممرضينوالخبراءالأطباءمنوتخضصاتهمالعالميه

مئاتتفدحعثالعربيالخليجمجتمعفيجيدأالوسائلهذهوتتضح.والحرفيين

المنضرونهؤلاءمعويفد.الخبيرةوغيرالخبيرةالبشريةالطاقاتمنالآلاف

إخوانهبمتثبيتعلىويعملون،والعاملوالفنيوالممرضةالطبيببثياب

وعلناالمناطقبعضفيسرألهمالشعائربإقامةالإسلاممنوحصايتهمالنصارى

والشاباتالشبابمنالمسلمينتنصيرعلىيعملونكما،أخرىمناطقفي

وعدمالثقافيةبالأميةمنهمكبيرجزءأوبعضهميعسمالذينالأعمالورجال

هؤلاءمادامالمبالاةبعدمبعضهميتسمكما،هؤلاءخطرإدراكعلىالقدرة

والعمل.الإنتاجعلىايجابأينعكسترفيهياجوأيقذمونالخارجمنالقادمون

الإسلامية،البلادخارجالمسلمنللطلبةالدراسيةالبعثاتاستغلال-9

أبناءمنمجحوعاتوجودالحضاريالسيرمواكبةفيالرغبةاقتضتوقد

حكوماتهممنمبعوثينوالخبراتالئعليملتلقيوامريكااورويافيالمسلمين

قويةحملاتإلىالطلبةمنالفئةهذهوتتعرض،بلادهمداخلومؤسساتهم

الجامعاتحتىالجامعاتفيالاجانبالطلبةمكاتبطريقعنالمنصرينمن

زياراتمنللطلبةبرامجوتضع،الأنشطةبهذهتقومالغربفيالمستقلة

يلحقماأوالكنيسةالىودعواتحفلاتمناجتماعيةونشاطاتللعائلات

بالكنمسة.

الإسلاميالعالمعندراساتتقدمالتيالعلميةالمؤسساتاستغلال-15

للكنيسة،وخدمكهنةأيديعلىنشأتالظاهرةوهذه،الأوسطوالشرقوالعرب

الدينسلطاننزعفيالعلميالجانبيتولىالذيالاستشراقمصطلحوأخذ
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)1(.والأديرةالكنائسمنانطلقواالمستشرقينوطلائع،النفوسمنالإسلامي

إلىصراحةيدعونلاوهم،والمعقفينوالمطلعينالمفكرينإلىموجهةواسهاماتهم

أهدافيحققونولكنهم،بهمالنصرانيةإلصاقمنيعهرلونإنهمبل،النصرانية

وفي،الانعليههيمماصراحةاممثركانتالعيالإسلامضدحملاتهمفيالمنصرين

التيأسلافهمبدأهاالتيالعمومياتونبذالتخصيصعلىالقائمالمتأخرمنهجهم

والسئلام.المعلاةعليهالإسلامونبيالإسلاممحاريةفيصرمجينفيهاكانوا

يدعلىالنصرانيةتحولتعندماالتنصيرمؤازرةعلىاليهودعمل-11

اليهوديةفيهابماعليهاالسابقةالثقافاتمنخليطإلىبولس51أوشاؤولط

المسلمةوغيرالمسلمةالمجتمعاتفيوالنصرانيةاليهوديةبينالتازرهذافكان،المحرفة

النحلتينلإحدىويكونوالإقليميةالمحليةالمعثكلاتتحتدمعندمابوضوجيبرز

ضدالسودانحربفيبرزوكمااللبنانيةالأهليةالحربفيبرزكمافيهاضلع

)2(.الجنوبفيالنصارىالمتمردين

ناوتخصصاتهااهتماماتهااختلافعلىالدوليةالمنظماتفيالأصل-12

دونبهاالمناطةمهماتهاتؤديوأن.والثقافاتبالأديانيتعلقفيماالحيادتلزم

وثقافعةسياسيةأغراضلتحقيقواقتصادياسياسيأنفوذهااستغلالإلىالنظر

الآخرين.الأعضاءحسابعلىالمنظماتهذهفيلأعضاء

علىالدوليةالمنظحاتأنأكثرمجلاءتثبتالأحداثأنالحالوواقع

التوجهاتحسبتسيروأنهاالاخر.للعالمالغربيةالنظرةتخدممهماتهااختلاف

.12ا-ه1/01:سابقمرجع.العقيقينجيبفي:المشرقينطلائعانظر)1(

فوزيمصطفى:فيللمنصئرين"مرتعأليمبحالردانجنوبيغلقالبريطانيالمتعمراا:انظر)2(

.اا7-ص-التبثرإلىالدعوةفيوالأساليبالحيل،غزال
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الاخرين.معالتعاملفيالغردية

فيتسهمكلهاومسرجوسعنماوتليفزيونوصحافةإذاعةمنالإعلاموسائل-13

موجودةفهذهالصريحةالإعلاميةالوسائلأما.المخفيةالوسا!للمنالتنصيرحملات

)1(.البثساعاتمنكبعر)عددأوتغطيلغاتعد5إلىوتوجهوكثيرة

والبرامجوالأفلامالمسلسلاتضمنفتاتيالصريحةغيرالإعلاميةالوسائلأما

وممارساتثقافةمنفيهبماالغرليالعيشبنمطدائحأتطبعالتيوالععليميةالوثائقية

الموجهة+الكرتون"أفلامفيحتىوالسلوكحاتالمصطلحاتمنهاتخلولادينية

.متعمدةمقصودةأنهاأحياناالمتابعتشعرالعيالصبغةبهذهتصبغللأطفال

هذهفيالإسهامفيالإسلاميالمحيطفيالمدنأكبرمنوييروتالقاهرةوتعد

وغير،الاحياناكثرفيالمأجورةالصحفاستغلالخلالمنالإعلاميةالوسيلة

الأخرىالإعلامووسائلالصحفعداهذا.نادرةاحوالفيالمأجورة

2(.التنصيزتنشرالتيالصريحةوالإذاعات

بعضأنذلك،المتخفيالتنصيروسائلمنوسيلةالدراسيةالمنح-14

الذكاءمنعالقسطعليهميتبينومنالنجباءمنتخعارالتنصيريةالمنظمات

وأمريكا.أورويافيوالعلياالجامعيةدراستهممواصلةلهموتسهل

الئالفاتيكانإذاعةومنهامنئرة،إذاعةمحطةوثلاثبنحمسةمنممثرشلى.ا"اكرميحصى)1(

فيتستخدملغةعشروثلاثةأصاسية،منهاوئلاثونأربعلغة،وأربعينسبعمنبأكثرإرصالهاتبث

الآسبوعفيساعةوحمصمائةألفعنالعريةباللفةالمبثوئةالساعاتعددوفىيد،خاصةعناسبات

إلىالموجهةالتنصريةالإذاعاتضلئأكرمانظر:(.السنةفيساعةألفممانينكأيقرب)ما

-AYصام،199-ا412الإسلاميالتراثمكنبة:القامرة:العربالمسلصين °A IVY- 1Y.

-213ص،العربيةالبلادفيوالاستعمارالتبشر:فروخعمروخالدىمصطفىانظر:)2(

.214
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منعددأالنصارىأنشاحيث)1(:والجمعياتالنوادياستخدام-15

به،الاحتكاكومحاولةالمسلمالشبابءلاجتذابوالجمعياتالرياضيةالنوادي

وقد،المسيحياتالشابأتوجصيةالمسيحيةالشبانجمعيةالجمعياتهذهومن

الإسلامي.العالمأنحاءكلفيفروعألهماأنشاوا

قوئهاتزيدمصرفيالمسيحيالتعليمعوامل)إن:أديسونالمبشريقول

مؤسستانوهماالمسيحياتالشاباتوجمعيةالمسيحيةالشبانجمعيةبمؤسستي

لهاتينإن(والمذاهبالأديانجميعمنالأعضاءتقبلانانهصا)أيطائفشينغر

تقدموهي،والإسكندريةالقاهرةفيوخصوصأ،نشيطةمراكزالجمعيتين

المسلمينمناقترابهذاوفي،الرياضيةللألعابمختلفةمناسباتاللمسلمين(

2(.باتشيما

الهدفعامةومحاضراتفكريةلقاءاتبتنظيمالجمعياتهذهتقومكما

،للنومولوكنداتومطاعم،وحفلاتوسمرأنسلياليوتقيم،معروفمنها

.الشبابوقتتستهلكتسليةوأساليب

73.ص،الأصالباحذرراصا!،الدينسعد()

.102ص،فروخعمر()
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،لر!!ع،لفصل

).1:الوطنىالقفمعير Indigenous Mission)
بمسئوليةالأهاليقيامهوالتنصير،علمفيالاصطلاحلهذاالعامالمفهومإن

)12.الأجانبالمنضرينمنبدلأ،الوطنيةكنيشهمطريقعنالتنصير

ودينية،وسياسيةاقنصاديةبعواملالتنصيرمنالنوعهذاوجودارتبطوقد

فيغالبايعملالأجنبيالمنصروأنتتغير،لااللإرسالياتوظيفةأنالثابتمنحيث

يكنلمالاجانبالمنصرينطردإنثم،لهمعاديايكونوأحيانأ،ودودغيرمجعمع

عامالصينوفي،ام1354359!/عامالحبشةفيحدثفقدنادرأ،شيئا

منفعةوجودأنكماام.ا!/384649عامالسودانوفي،ام059ص/0137

الاضطراباتحالةفيعنهاالدفاعفيفعالةبصورةيساعدالكنيسةإدارةفيالبلادأهل

وتتحينالتنصير،منالمنهجبهذاالإرسالياتتهتمكلهولهذا.للمنصرينالمعادية

نوعاالنوعهذاويعتبر،صفوفهمفيالمواطنينمنعدداممبرلتجنيدالفرصدائمأ

الأصليين.المواطنينمجملبحيثوهاماخطيرأ

نإحيثالطويلالمدىعلىالأساليبوأنفعأهممنالأسلوبهذاأنوالحقيقة

الكنائسبشؤونوالاهتمامالنصرانيةبنشرذلكبعديقومونالذينهمالأهالي

مها.القليلإلاالنوعهذاتتبنلمالإسلاميةالجمعياتمنكثرأأنوالحقيقة،وغيرها

وشحمىالنوعبهذاالاهتمامالإسلاميةوالجمعياتالدعاةالإخوةعلىوأقترح

البلدذلكأهلمنمسلموندحاةبلدكلفييكونبحيث(الوطنيةالإسلامية)الدحوة

بلادهم.فيبالإسلاموالاهتمامالمساجدويناءبالدجموةيقومونالنينهم

33.صالمصدرنفسعكاشةابراهيم)1(

ehT,.OMC!صا!زولاكم!ا+3يى!.!ؤ9)2( CMS and the younger churches. by, .W Wi
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الإيعكميالعالمبلأدفيالتنمير

الأمريكية.الننصعردةالبعثة4الأولالفصل

العرية.الجزيرةشبهفيالخفيالتعصمرالطبيالظسلإ:الفط

.الميزانفيالعربيةالجزيرةتنصيرالظلث:الفصل
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،لفصلى،لأ!لى

الأمريكيةالتنمموكةالبعثة

العربية(البعثة)المسماة

031عامتركيافينشاطهابدأت A541عاممصرفيثمم Aعاموفيم

طنطافيالإسلاميةالتجمعاتمناطقفيتنصيريةمراكزافتتحتم1883

ثلاثة)53(فيمبشرأوثمانينمائةإلىبهاالعاملينعددوزادوغيرهاوالزقازيق

لإنشاءزويمرا"اصموئيل0أرسلتام198عاموفيللتنصير،مركزأوخمسين

البحرين.فيمركزأافتتحتم3981عاموفي،البصرةفيتنصيريمركز

عملالذيواطسونالقسبمصرالأمريكيةالبعثةاختارتام998عاموفي

فتحإمكانيةلدراسةالسودانإلىبزيارةللقيامعاماعشرثمانية18()بمصر

العملبمضاعفةطالبواوقدالأمريكيةللكنيسةالسودانفيتنصيريةمراكز

.درمانوأمالخرطومفيالمنصيري

قادةيراودالذيالحلمظلالعربجزلرةقلبإلىالوصولإنوحيث

غيرعلىمحرمةالمنطقةهذهبقيتفقدالتاريخعبروالدينيينالسياسيينالغرب

الذينالغربلقادةوالحلفاءوالأمراءالحكامتصدىولقد،وحرلاسلماالمسلم

الحروبوكانتالمباركةالجزيرههذهفيقدمموطئعلىالحصولحاولوا

لمنعالطاهرةالأرواحوأزهقتالزكيةالدماءوسالتالشهداءوسقط،والمعارك

نأإلىالكثيرةالمحاولاتواستمرتالإسلامقلعهدخولمنالجرارةالجيوش

العسكرية.المحاولاتجميعفشلت

مبضعوأشهرواالسيوففاكمدواالأسلحةغيرالأعداءالحديثالعصروفي

ومعلمينومهندسينباطباءوجاءواالمدرسوقلمالطبيبوسماعةالجراح
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عنالجيوشعجزتالذيالهدفلتحقيقبيدوالسماعةبيدالصليبيحملون

التاريخ.عبرتحقيقه

توجهتالعربجزيرةفيالعشرينالقرنمطلعفيالبترولاكتشفولما

للوصولالمحاولاتتلوالمحاولاتوعادتالمنطقةهذهإلىثانيةمرةالعالمأنظار

خطةوكانت،والمعلمينوالاطباءوالمهندسينالخبراءطريقعنالجزيرةقلبإلى

.الجزيرةقلبإلىالطريقلهمفتحتمرسومةوخطوات،مدروسة

وهذا،والاستشاريةوالتعليميةالطبيةالبعثاتكانتالهدفهذاأجلمن

اكمشافاتوباطنهارحمةظاهرهاالتيالمنظصاتهذهدستورعليهنصنما

والمسلمين.للإسلاموقهروتنصيروتخطيط

الحديثةالتطوراتكانت،صفحتهيطويعشرالتاسعالقرنكانوحينصا

النهضةلحركاتكانذلكوقبل،التاريخفيمكانهاتاخذالطبمجالفيالمعيرة

الطبفيالكلاسيكيةبالمؤلفاتالاهتمامإحياءفيدورهاأورويافيوالإصلاح

إماالمتسارعةالحديثةالاكتشافاتوكانتسينا.وابنأبوقراطمؤلفاتمثل

العلميةالمعرفةفيالتقدمهذاأنغير.الأمدمونبهجأءماتصححاوإلىتضيف

الشمالية.وأمريكاأوروباالأساسفييفيدكان

وأمريكاأورويابكنائسالأشخاصمنصغمرةمجموعةتوجدكانتأنهإلا

وصحتهمالروحيةسعادتهميخصفيماالإنسانيةفيلإخوتهميهعمونالشمالية

نيوبرونسفيكبمدينةام988العامفيالمجموعاتهذهإحدىوتاسست،البدنية

11،العربيةالإرسالية11اسمتحت،الأمريكيةالمتحدةبالولاياتنيوجيرسيبولاية

."الأمريكيةالإرساليةإسمالعربيةالجزيرةفيعليهايطلقوكان

البصرةمدينةفيالأمريكيةالإرساليةلهذهالأوائلالرواداستقرالبدايةوفي
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ويقومونالبصرةمدينةفييتركزعملهمكانوحعثم.W)العامفيبالعراق

حديثةطبيةلخدماتالحاجةأصبحت،العرليبالخليجأخرىلمناطقبزيارات

فيإليهمللانضماموالممرضاتللاطباءالدعوةوجهوالذاواضحأ.جلياأمرأ

المتنقلة.الخدماتتقديمفيويدأوا،مهمتهم

حصلتخليفةآلعليبنعيسىالشيخالأميرسمومنوبتصريح

أولىلإنشاءوذلكالبحرينفيأرضقطعةعلىالأمريكيةالإرسالية

ماسونديويتأسرةقامتوقدم.209Iالعامفيذلكوتمهناكمستشفياتها

مستشفىتسميمهاتملذا،المشروعلهذاالماليالتمويلبتوفيرنيويوركمن

فيوذلكالصلية!الجزيرة"إلىالرسصيالإهداءوكانا"التذكاريماسون

Yl/.3/0اiء

منكلفيالمماثلةالمششفياتمنالمزيدتشييدتمالوقتوبمروروتباعا

.وعمانوالكويتالعرا!

منأولتوماسويلزماريوند.وزوجتهتوماسشاروند.منكلوكان

الدكتورةتوفيتأنالمحزنمنوكان.بالبحرينالتذكاريماسونبمستشفىعمل

لهذهوتكرمماام.509صيففيالتيفويدحمىبسببتوماسويلزماريون

والمخصصةبالبحرينأنشئتالتيالثانيةالمستشفىعلىاسمهاإطلاقتمالسيدة

ضمنمنوكان.عمانإلىتوماسشاروند.انتقلثمومن.والأطفالللنساء

لاالمعالسبيلعلىبينهممننذكرالأطباءمنمجموعةالبحرينفيخلفوهالذين

،ستورمهارولدد.،ديملويزد.،هارشعونبولد.،ميلريشانليد.:الحصر

فوس.برناردد.،نيكيركجيرالدد.،أيمزبارنىالسترد.،توماسويلزد.

أفرادبمنعالعثمانيةالإمبراطوريةقامت،العشرينالقرنمنالأولىالسنواتوفي
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تلكوفي.الساحلسةمراكزهمنطاقخارجأنشطةأيممارسةمنالأمريكيةالإرسالية

الاممبرمنالجزءعلىوسيطرتهنفوذهبسطفيسعودالالعزيزعبدالشيخبدأالأثناء

منالععمانيينالأتراكمنتبقىمنطردوتم،الموقفتغيرحينئذ،العرليةالجزيرة

سعودالعزيزآلعبدالشيخوقامام.139أبريلشهرمجلولالعرليةالجزيرةشرق

الشيخالإحساءحاكمبدأثمومن.المنطقةلهذهالنظاملإعادةجددحكامبتنصيب

الأمريكيةالإرساليةأطباءبدعوةالشرقيةالمنطقةفيالأخرىالمدنوشيوخجلويإبن

هؤلاءنوايافيالشكمنوبالرغم.وللسكانلهمخدماتهملعقديمالبحرينمن

الطرفين،بينالثقةجذورتبنىبدأتالوقتويمرورأنهإلا،البدايةفيالإرساليين

الاتظام.فيالطبيةزياراتهموبدأت

:)1(العاليهوالإرساليةهذههدفوكان

البلادفيالنصرانيةإلىالدعوةهوالأصليةخطعهاعلىبناءالبعثةهدف)إن

ضمنهمومنأجلهمومنالمسلمينبينمباشرةجهودنانبذلأنويجب.العربية

بالجولاتوالقيامالأناجيلوتوزيعالدعوةالرئيسيةطريقعناستكونالأرقاء.

متخذينالجزيرةوسطاحتلالهوهدفناإن،التعليميوالعملالتنصيرية

()2(.قاعدةالساحل

كبيرا)1(،تشجيعاالولعدةالبععةهذهالقائمةالنصرانيةالجمعيا!تشجعلم

)1(
المطبقاقي.مازنللكاتب11العربيالخيجفيالتنصرأصرل11كتابمن

'AlferdDe Witt Mason And Frederick .J Barry, History Of The Arabian (T

196.Mission(New York)6291P.

م2491عامفيإلابهاالأمريكيةالاصلاحيةالكنيسةاعترافعلىالعربيةالبعثةتحصللم)1(

.t(Y%233-الصفحات،نفهالمرجع).الخارجىالأجنبيةابعثاتلمجلىبضصهاوذلك
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متواضعة،بطريمةالعمللبدءكافيةأموالجمعاستطاعوامؤسسيهاولكن

Samuelزويمرصموئيلمنكلقامم1918عاموفيسنتينوبعد Zwemer

Jamesكانتنوجيمس cantine،بافععاحالمؤسسينالأعضاءمناثنانوهما

فيليصباوالفراتدجلةيلتقيحيثالعراقفيالبصرةمدينةفيللبععةمقر

الخليج.

العوبإ:الخليجممطدة!الطبية41برصاليةدمهت

شبهداخلالىبرحلةستورمالدكتورقامام359عاميونيوحزيرانفي

الرياضفيهامةمسيحيةخدمةأقمتالقد:يقولوكتبالعربيةالجزيرة

الإرساليةمبشريمنفردقانالتقىحيث(،السعوديةالعرديةالمملكةعاصمة

01ديم11الدكتورمنيتكونالأولالفريقوكان،الصحراويةالعاصمةفيالعربية

تواعادواوالذينديرسيوم!"فانوا"روبرتوزوجعهديرسيوم+فان.ا.جوالقس

حيثنجد،منالشماليةالأجزاءفيجدأناجحةتاريخيةرحلةبعدالرياضمن

إلىالعبشيربةالرحلاتأولىهذهوكانت.وعنيزةويريدةحائلزيارةمنتمكنوا

العربية.الجزيرهشمالفيالمنطقةهذه

أقيمتالتيالمسيحيةالخدمةنوععنيحدثنالمستورمالدكتورولكن

جميعوكانت،المقدسةالكتببعضبيععنيزيدلاحدثماأنويبدو،هناك

تطويقإلىالوافعفيتهدفالعربيالخليجساحلطولعلىالإرساليةجهود

يتحقولمالرئيسيالهدفهذاولكن،داخلهاالتغلغلثمومن،الجريرةشبه

هارشون..بولالدكتورطرحوقد.بذلتالتيالمضيةالجهودكلمنبالرغم

نأالطبيبالمبشريستطيع)هل:عليهالإجابةوحاولنفسهعلىالسؤالهذا

ولكنهافورينحووعلىفجأةتتغيرلاالصحيةالممارساتإن؟شيعايحقق
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قليلا(.تتحسنبالعدرلج

توصلواالتيالنتائجهيوما،للمبشرينالطبيالعملهذابعدإذنماذا

؟الفترةهذهطوالالطبينشاطهمعبرإليها

بينالعلاقةعلى-ومبشرطبيبنفسهوهو-هارسونالدكتورأكدلقد

الىطريقاالصحيةالخدمةلاعتباريخيلوهو،الطبيةوالوساثلالدينيةالرسالة

بذلتالتيالجهودرغميئحققلمالدينيالهدفلكن.الناجحالتبشيريالنشاط

خدماتاختصارالإمكلانفيوأنه.المنطقةفيأمضوهالذيالطويلوالوقت

العالية:الحقائقبتحديدالمنطقةفيالطبيةالإرسالية

بدأتعندماالطييةالخدماتإلىماسةمجاجةالمنطقةكانتلقدأولا:

منالنوعبهذاالسكانعهدأولهذاوكان،بالعملالعربيةالأمرلكيةالإرسالية

الأمراضمنالكئيرانتشارمنتعانيالمنطقةوكانت،الحديثةالطبيةالخدمة

علىالغالبفيتعتمدتقليديةبأساليبيتمكانالأمراضهذهوعلاجالمعدية

كبيرحدإلىالخرافة

الناصتحولالحديثةالطبيةخدماتهابتقديمالإرساليةبدأتوعندما:ثانيا

للتبشيرناجحةمقدمةذلكالارساليةواعتبرتتذكرمعارضةدونإليهاتدرمجيا

الديني.

توسيعإلىالطبيالميدانفيالإرساليةحققتهالذيالنجاحأدىلقد:ثالثا

.الجديدةوالفرعيةالرئيسيةالمحطاتافتتاحطربقعننشاطاتها

ثقديمعلىالقرنهذامنالأولالريعخلالالإرساليةركزترابعا:

هذاامتصنوقد،بهوالمصرحالفعالالوحيدالنثاطكانوالذيالطبيةالخدمات

الطبيةالهعةأعضاءبينالخلافنشوءإلىأدىمماالإرساليةجهودأكبرالنشاط
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بالخلقوتتصلوصحيحةهامةالطبيةالخدمةبانيدقدونكانواالذين

الدينيالتبشيريبالعملالمختصينالدينرجالمنالمبشرينويين،المسيحي

التبشيريالعملعلىطاغياأصبحقدالطبيالعملأنيشعرونكانواوالذين

العتيروهيأسمىلغايةوسيلةيكونوأنمنهالحدمجبوأنهمبرر،دونما

الديني.

وكانالدينيبالنشاطمتصلةالواقعفيالطبيةالخدمةكانتلقدخامسا:

قدمتفقدالطبيةالناحيةمنأما.الدينيللعبشيريستخدمأيضاالمستشفى

طيلةالطبيةاتهاخدماعلىيعتمدونالمنطقةلسكانجليلةخدماتالإرسالية

وبالرغمأنفسهمعلىالاعتمادمنتمكنواحتىالزمانمنقرننصفمناممعر

المجالهذافيالنجاحعلىالبرهانلكن،مشجعةبدتالتنصرفرصأنمن

الطبيعملهمكانماإذاأنفسهميسألواأنالمنصرينعلىوكانضعيفاكان

حتىالشكلبهذاالسؤالوضعأنوما.يبررهمالهالتنصيربدونوالتعليمي

المناظرةظلتوقد.بالنفيالإجابةعلىمجبرينأنفسهمالمنصرينمعظموجد

11إسفاناجون1حددوقد،وتختفيتظهرالتنصيريةالمجالسفيالسؤالهذاحول

(1 John VanEss)،فيللبعثةالمشكلةهذهالعردصةالشؤونفيالمعروفالباحث

فيها:قالام9اrعامكتبهارسالةفيالجزيرة

هنا؟نحنشئلأي.ويغتصبالمسيحلمملكةيتنكرهنالأنههنا؟نحنالماذا

وسيلةهوإنما.وثانويمساعدفامرذلكعداماوكل.عرشهإلىالمليكلنعيد

الاملعخفيفهوكمجالنامجالفيوالمستشفىالطبيبهدفكانإذا.للهدف

nI,86Neglected)؟( Arabia,No؟July- John Van Ess "What Are We Here For

.17.September 1391 ، P
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فيالأسالسهيالمجعدةالأعماللأنمساعدأوليسعائقالهدففهذا،الجسد

فيمجهزةكانتمهمافالمدرسة.الفكرةهذهدعمثمننتحملولاالإسلاممحارية

لأنهاالعقلتثقفكانتإذاقيمةذاتغيرتكونأنمنأسوافهيهذامثلبلد

مستشفياتلدينافضائلنا،ويشؤهونعيوشاياخذونأوغادأمتعلمينتنتج

نحن،جيدةمدارسلديناليكونالطريقفيونحنباطبائنا.فخورونونحنممتازة

ملكا(.المسيحلجعل،لغايةكوسيلةولكنالنشاطينكلاندفع
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،لفط،لثاليى

العربيةال!زيرةشبهفيالنمىال!بىالتنمير

العوبيه:العؤيوةأهميهكلقمقدمة

ومصدرالإسلاموقلعة،الرسالةوموئل،الوحيمهبطالعربجزيرة

النور.

النورفشعوسلمعليهالثهصلىمحمدعلى،الوحيهبطالعربجزيرةفي

إلىالعبادعبادةمنالعبادوأخرجالجاهليةظلمات،الظلمأتوبددالعالمعلى

العباد.ربعبادة

والباطل،الحقبينبهااللهفرقإسلاميةدولةأولقامتالعربجريرةفى

صورهابشتىالجاهلياتفيالمتمثلوالباطل،الحقالإلهمنالمستمدالحق

وأشكالها.

،الإطلاقعلىالبشريةتاريخفيحدثأعظمالعربيةالجزيرةشهدتلقد

أنظارمحطوجعلهاجغرافيتهاوغيرمسيرتها،وصححالتاريخمجرىحول

.الإطلاقعلىالبشرية

منمرحلتينبينفمصلأكانتضخمةأحداثأالعربيةالجزيرةشهدتلقد

شهدتلقد،الإسلامبعدوماالإسلامقبلمامرحلةالبشريالتاريخمراحل

وأمانةالرسالةبأعباءوتكليفه،الثهعبدبنمحمدعلىالوحينزولالجزيره

.الإسلامرسالةوتبليغ.الوحي

وبالفرقةعزأوبالذلةغنىبالفقروأبدلتهاالأمةوحدتالتيالرسالةهذه

توحيدأ.وبالأوثانهدىوبالضلالوحدة

وأعزهأأولها،تحصىولاتعدلاكثيرةبنعمالجزيرةهذهعلىالثهأنعملقد
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التوحيدوعميدةوسلمعليهاللهصلىمحمدويعثة،الإسلامنعمةوأكرمها...

البترولكانوالتيالأرضباطنفياللهأودعهاالتيالكئيرةالخيراتجانبإلى

الطيبة.الأرضفيالطيبةالخيراتهذهأحدفيها

فأضاءالنور،وأشرقالنبواتختمتوسلمعليهالثهصلىمحمدفبعثة

ويداثيابهوأجملحللهازهىالكونولبس،الظلماتويدد،الوجودأركان

العربجزيرةوأصبحت-.وسلمعليهالثهصلى-المصطفىببعثةمسرورأفرحأ

بدأتهناومن.الكريمالنبيهذامنموقفهالتحددجمعاءالبشريةأنظارمحط

ومذاهبهاعقائدهااختلافعلىالشروقوىالإسلامبينالصراعوبدأالمعركة

وأجناسها.

أشكالهابشتىالجاهليةسلطانمنالبشريةليحررالإسلامجاءلقد

حررلقد،والجاهليةالإسلامبينالمعركةكانتهناومنوطواغيتها،وصورها

ثم،العربجزيرةتحكمكانتالتىالوثنيةالغرليةالجاهليةمنالبشريةالإسلام

ثم،العربجزيرةمنوأخرجهمفدمرهماليهودسلطانمعالمواجهةكانت

ولمأوارهايهدألمالتيالمعركة،النصرانيةمعالأمدالطويلةالمعركةكانت

ظللقد،والأملالحلمالعربجزيرةإلىالرجوعويقي،الانإلىنارهاتخمد

وخاض،التاريخعبراليهودوأملالنصارىحلمالعربجريرةإلىالرجوع

عنالمسلمونفيهدافع،الأملهذاخضمفيطاحنةمعاركالدينينأتباع

أنهارأالدماءوسالت،والأبطالالشهداءمنالألوفمئاتوقدموامقدساتهم

سقىلقدشهيد،جمجمةبطنهوفيإلاالإسلامأرضفيواحدشبرخلاوما

إلاالإسلامأرضمنقدمموطنمنوماالشهداءبدماءالإسلافيالعالم

ثراها.علىفاضتالطاهرةالزكيةوالدماء
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فجهزواكثيرةمراتالعربجزيرةإلىالرجوعالنصارىحاوللقد

التيالصليبيةالحروبفكانت،الأموالوأنفقوا،الرجألودريوا،الجيوش

والمدينةومكةأولاالقدسلاحتلالوإمكانياتهارجالهاكلأوروبافيهاجندت

ثالثأ.الوجودمنالإسلامومحوثانيا.

صدقوارجالأالأمةهذهأبطالمنالثهوهيانحورهمفيكيدهمردالثهلكن

إلىيصلأنأرناطحاولالم،خائبينأعقابهمعلىفردوهمعليهالثهماعاهدوا

نأمحمدمنأطلبوا:لهموقالالحجاجوقعلالحجطريقواعترضالمدينة

الأيوليالدينصلاحالأمةهذهمناظههيأ،وبغىوطغىالقتلمنينقذكم

الثهمكنهإنبيدهأرناطيقتلأنإلاالأعمالهذهعلىرداأقسمالذيالثهرحصه

عنفعفىالدينصلاحإلىمكبلاوسيقالأسر،فيأرناطوقعوبعدها،منه

قادةمنأرناطبعدجاءثم،قسمهالثهويربيدهقتلهأرناطإلاكميرينخلق

إلىوعادواوخابوافهزمواالأولأرناطأرادماحاولواكثيرونأرانطةالغرب

وشتتأهدافهموافشلردهممنالإسلامأمةمنالثهوهيأ،خالبينبلادهم

جموعهم.

!ا،ول:العلمهدالموبمؤيوة

نأبعدخاصةالتاريخعبروالنصارىاليهودحلمالعربجزيرةإلىالرجوعطل

القدسفيهابمافلسطينالعربجزيرةإلىفضمتالإسلاميةالف!توحاتاستمرت

المباركة.الاراضيهذهفيمجرانهالإسلاموألقى،ومصروسورياوالأردن

الحروبكانتالحلمهذاولتحقيقوالنصارىاليهوديراودالحلمهذاظل

التاريخعبرالإسلاصيوالعالمالصليبيةأوروبابينالداميةوالمعاركالطاحنة

خابوا.أوففشلواالسلاحبقوةالرجوعحاولوالقد،والحديثالقديم
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التيوالمواقفالتصريحاتبعضالتاريخيةالمراحلهذهخلالرصدناوقد

أخيوالمكالمباركةالبلادهذهنحوصدورهملخفمهماعلىداطعهدلالهلدل

النصريحات:هذهمنطرفاالمسلم

عشرالخامسالقرنفيالقديمةالمسيحيةالحبشةملكةاليني+كتبت-ا

المسلمينضدشرسةحربايخوضكانالذيالبرتغالملكل"عمانويل"المملادي

البحرسيدعمانويلعلى)السلامفيهاجاءمشهورةرسالةفيوتؤازرهتحرضه

أكبربإرسالالكفرةلمقاومةاستعدادعلىنحن،الكفرةالقساةالمسلمينوقاهر

وقالالكفر()1(.جرثومةعلىللقضاءمكةإلىالأح!رالبحرفيجنودنامنعدد

حتىالمسلمينتنصيرنحوسعينايتوقفالن*:ماكسرويرتالأمريكيالمنصر

()2(.المدينةفيالأحدقداسويقاممكةفيالصليبيرتفع

منوهوبريطانياوزراءرثيس+جلادسعون"قالام809عاموفي-2

المصحففيهمبقىماالمسلميننغلبالن:قالالمصرينوقادةالقديسين

والأزهر()3(.والكعبة

النبيحملةإنالشعة(المسيح)حياةكتابهفيسميثباترسونيقول3-

لذلك،الأخيرةالثامنةالصليييةالحملةهيالأولىالعالميةالحربأثناءالقدسعلى

قالهاالتيالمشهورةعبارتهتحتهاوكتبت*اللنبيصورالبربطانيةالصحفنشرت

الصلييية(.الحروبانتهتالان):القدسدخولعند

البرلمانفياللنبي"00الجنرالالبريطانيوزيرالخارجيةجورجلويد15هنأكما

.26صالمراجهة،محزا)؟(

.115صالمصدر،نفمى)2(

.151صالمصدر،نفس)3(
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سماهاالتيالصليبيةالحروبمنحملةاخرفيالنصرهذالإحرازهالبريطاني

)1(.الثامنةالصليبيةالحرب"جورجلويد

الإسلامسيطرةمنالقدسإخراجكأنلقد:تشرشلرندولفقال-4

سرورعنيقللاالمسيحيينسرورإنالسواء،علىواليهودالمسيحيينحلم

السهوديالكنيستأصدروقدالمسلمينأيديمنخرجتقدالقدسإن،اليهود

يأفيالمسلمينإلىتعودولن،اليهوديةالقدصإلىبضمهاقراراتثلاث

)2(.واليهودالمسلمينبينمقبلةمفاوضات

الطب:ميداقفيا،و!اليهمنجؤات

:البصرةفيالطميةالخل!مات:أولا

الخدمةوعادت،البصرةفيالطبيةالخدمةلقيامبدايةم1918عاميعتبر

م4918عامفيويكوف"ثج.تالدكنورالتحقعندماطبيعتهاإلىبالفعلالطبيعية

نفسوفيالمرضىبعلاجالمذكورالطبيبوقام.البصرةفيالإرساليةفيكعضو

الإرساليةواجهتوقد.الناسأحوالعلىويتعرفالعرييةاللغةيتعلمكانالوقت

علىترتبتالتيوالمشكلةالاجتماعيةالناسبأوضاعجهلهامنهاجمةصعولات

نشاطأتتحملهالذيالتبشيريالهدفوضوحعدمثم+ريجز"الدكنوررحيل

فيضئيلأالإرساليةعياداتعلىيترددونالذينالمرضىعددكانلذاالإرسالية

:ذلك)3(يوضحالتاليوالجدولالأولىالسنوات

)1(
11.يقرلونالغرباقادةعن

)2(
المرجع.نف!ى

(NeglectedArabia .8791 .p 7 (r
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الليانة

سلمون

مبحيون

!ود

صابثة

المجموع

علىد

لاتالحا

AV

24

225

رجال

نا.

اطنال

IAA

لاتلحاا

42

225

نوع

المعالجة

امراض

ياطة

أمراض

جراحة

أمراض

عيون

أمراض

أذن

موت

كطمجار

يولية

لدم

أمراض

أخر

uz_

الحال!ت

135

34

15

225

نميجة

العلاج

ثفاء

موت

لعلىدا

291

225

الحلولعنويبحثونوالعملبالصبريتميزونالمبشرونكانالحقيقةفي

غيرهاوفيالبصرةفيطريقتهمهذهوكانت،بسهولةيستسلمونولالمشكلاتهم

بعد.فيماالمناطقمن

الدكتورانتقالبسبببالبصرةالطبيةالنشاطاتتوقفتام009عاموفي

جميعقاعدةكانتالبصرةلأنبالصدمةالمحطةأصيبت،البحرينالىتومس

إرياكاللمبشرينيسببكانبهاالاهتماموعدم،للإرساليةالتبشيريةالأعمال

ربحاستكونهناخسارتهمأنهويعريهمكانالذيولكن،الضيقمنوكثيرأ
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مركزأمحتلاخرهاممكانفيللعملسيذهبتومسالدكتورلأناخرمكانفي

التبشيريةالعملياتقاعدةبعدفيماسيصبحوالذي،العربيالخليجفيمتوسطأ

بدأأنمنذالعرليةالأمريكيةل!رساليةالرئيسيالهدفلأنونظرا.للإرسالية

فيالتبشيرينشاطهافيالتوسعهوالعربيللخليجالشرقيالساحلعلىعملها

لهذهالأولويهتعطيأنرأتفمد،العربيةالجزيرةشبهمنالداخليةالأجزاء

إلىالطبيةالخدمةأعيدتوعندما.الجزيرةشبهلداخلمنطلقألمكونالمناطق

المرضىيكدلمإذواضحبشكلإليهاالحأجةظهرتام709عامالبصرةمحطة

تطلبوقد،الإرساليةعيادةعلىتقاطرواحتىالطبيالنشاطبإعادةيسمعون

بذلإلىالحاجةوظهر!،الوقتبعضعليهكانتماإلىالطبيةالخدمةإعادة

منتظمأ.النشاطهذاليصبحالجهدمنالمزيد

المنطقةلهذهجلعلةخدماتقدمواوزوجتهورالالدكنورأنالحقيقةفي

فيالإرساليةأطباءعددزيادةمنلابدكانطاقتهمقو!العملأصبحوعندما

إلىبينتارثرالدكتور/وصللذا،العلاجإلىالمواطنينحاجةلتلبيةالبصرة

قاموقد،اللازمةالطيةالخدماتتقديمفيللمساعدةام57Aسنةفيالبصرة

شماليفيالقبائلرجالبينبالعملالطبيةالخدمةمجالبتوسيعالطبيبهذا

دقيقة.لدراسةتخضعكانتتبشريةخطوةكلأنوالحقيقة،البصرةوشرقيئ

رغمتحقيقهيريدهدفلهكانالقبائلهذهبينالعملبينتالدكتوربدأوعندما

هافاالقبائلبينالعملكانوقدنفسها.البصرةفيالمرضىمنالبرةالأعداد

إلىالواقعةالعمارةفيفرعيةمحطاتإقامةإلىتهدفكانتالإرساليةلأن

منام159سنةوكانتجنويها.فيالواقعةالكويتوفيالبصرةمنالشمال

فيمحطاتهاكلوفي،البصرةفيللإرساليةالطبيةالخدمةتاريخفيالهامةالسنوات
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لمستشفىالأساسيالحجوفيهاوضعالتيالسنةكانتفقد،العربيةالجزيرةشبه

فيوتكرسهالبناءإنهاءوتم،التذكاريلانسنجمستشفىوهو،الثانيالإرسالية

الطبيةالخدمةأرسيااللذانوزوجتهورالالدكمورمنم)14االتاليةالسنة

الكثيريعنيالوقتذلكفيمستشفىإنشاءوكان،ثابتةأسسعلىهناك

عملهمفيوالنجاحالاستقراريعنيكانذلكلأنالتبشيريولعملهال!رسالية

الطبيةهيئتهمعددوفيمسؤولياتهمفيازدياداأيضايعنيكانكماالمؤقت

الأيامانملاحظةومعجيداكانالإرساليةموقفأنعامبشكليعنيوالذي

الدينيةالطقوسبعنظيميقومزويمروكان،سهلةتكنلمالبصرةفيالأولى

Charlesشارلزاسمهوطبيبكانتينمنكلبمساعدة E Riggsمقعلى

نفسها)1(.البصرةفيقليلاثمالمرفا،فيالأجنبيةالسفن

البحربن:فيل!رسالبةالطيحةالخدهات:ثانبا

قاعدةوأصبحت،العربيةل!رساليةالهامةالمحطاتثانيالبحرينتععبر

9Aعامومنذ.العربيالخلبجمنطقةفيالتبشيريةانشتطهالجميع Yنمتام

أسبابإلىذلكويرجع،ونوعأكمأسريعانموأالجزيرةهذهفيالطبيةالخدمأت

:عديدة

مكتهاالبصرةفيتجربتهامنبهابأسلاخبرةاكعسبتالإرساليةأنأولها:

دالمة.مؤسساتوإقامةوجودهاتثبيتمن

الكنيسةومصادره،الطبيالبرنامجلتطويراللازمالمالتوفرثانيها:

الخدماتنظيرالمرضىيدفعهاالتيالأموالثمالمتحدةالولاياتفيالإصلاحية

الأ(كا
3.صم،2918نيوروركطبعةالعرية،الارساليةعنزويمرصمرئيلب-
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والآخر.الحينبينالأهاليتبرعاتإلىبالإضافةالطبية

يمكنوالذيالإرساليةلنشاطالمشجعالسياسيالمناخهو:الثالثوالسبب

البريطانية.للسيطرةالخليجلخضوعيعودأن

المزيدبناءعلىالإرساليةشجعمماالمرضىعددازديادالأسبابهذهورابع

المستثصفى.إلىبالإضافةالمستوصفاتمن

نشاطاتهاقاعدةالبحرينأنسلفاقررتقدكانتالإرساليةأن:وخامسها

ام998عاموفيفيها.الاهتمامتركيزإلىأدىمماالبصرةمنبدلأالمنطقةفي

معدلوكان،هناكالطبيةخدماتهبتقديمويدأالبحرينإلىورالالدكموروصل

منذاتضحوقد.أشخاصعشرةيقاربيومياللعلاجيأتونالذينالمرضى

زويمرالسيدةلأنالبحرينفيكبيرهمشكلةتكنلمالنساءمعالجةأنالبدايه

بمعرفعهاالنساءمعظمتعالجعأنواستطاعتل!رساليةالطبيةالهيعةترافقكانت

سبقكماطبيبةكانتالتيورالالسيدةأيضاللإرساليةانضمثمالمحدودةالطبية

ذلك.إلىأشرناأن

وكانبهدوء،الجزيرةلهذهالطبيةالخدمةتقديمفيالإرساليةواستمرت

منمقتطفاتعليهميقرأبانيوميأالمرضىبينالتبشيريعملهيباشرزويمر

الحالاتمعظمفيالحديثوكانالمسيحيةالديانةتعاليممعهمويناقشالإنجيل

وكان،إليهيصغونوالمرضىيتكلمزويمركانفقد،فقطواحدطرفمن

الذينللأصدقاءكبيرحدإلىيرجعالجزيرةفيالإرساليةمنشاتإقامةفيالفضل

الاهاليكانالذيالعونساهملقد،الحاجةوقتفيالإرساليةكسبتهم

الطبيةالخدمةلدعميمدمالعونهذاوكانالإرساليةنفوذزيادةفييقدمونه

الاقتصاديالخليجوضعكانوقد.ولعائلاتهملهمالخدمةهذهعلىوليحصلوا
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اللؤلؤ.تجارةولرواجسكانهلعددبالنسبةبهباسلا

جزيرةفيمستشفىبإقامةجديأيفكرونالمبشرونبدأام059عاموفي

منيأتونمنجميعحاجةتلبيةعلىقادرأالمستوصفيعدلمإذ،البحرين

فيالإمامةإلىبعضهاتحتاجالتيالحالاتوكعرة،أعدادهملضخامةالمرضى

هذاعلىالعلاجتقديمأنمتفقينالجممعوكان،العملياتوإجراءالمستشفى

أوللبناءحانقدالوقتوأنالعصر،معيتمشىيعدلمالمحدودالمسصوى

قطعةشراءفيالإرساليةنجحتجهودويعد.المنطقةهذهفيل!رساليةمستشفى

ماسون*مستشفىاسمعليهأطلقوالذيالبحرينفيالمستععفىلبناءالأرضمن

شهرمنعشرالماسعفيالمستشفىلهذهالأساسحجروضعوقدالتذكاري

ينايرالبحرينفيللإرساليةالتاليالسنويالاجتماعوفيام.209عاممارس

العريية،الجزيرةفيتبشيريمسشفىكأولللمسعشفىالافمتاحتمام309

البحرينفيبالعلاجيقومانكانااللذانوزوجتهتومسشارونالدكتوروكان

تومسالدكتوربالتحاقوهكذا،المستشفىهذافيالإرساليةاطباءاولهما

فيهاالطبيةالخدمةفيجيدتقدمحدثالبحرينفيالإرساليةبمستشفىوزوجته

هنأكوزوجتهزويرالسيدقدمهاالتيالطبيةالجهودمنوبالرغم،ام109عام

إبقاءمنتمكناذلكومع،طبيبينيكونالمأنهماإلاالمحدودةالطبيةبمعرفتهمأ

والنهوضالطبيةالمهاملتسلمالاطباءوصولحينإلىمستمرةالطبيةالخدمة

بمستواها.

أوبئةثلاثةفيهاانتشرتعندماعصيبةبفترةالبحرينمرتام309عاموفي

الأويئةهذهمواجهةوكانت.والطاعونوالدفترياالجدريوهيواحدعامفي

جهورابذلتوالتيللإرساليةالطبيةالهشةواجهتالتيالأمورأشقمنالثلاثة
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11باترسونالوسي0الدكنورةوصلتام409عاموفي،لمكافحتهاومضنيةكبيرة

الخدمةفوجدتالمنطقةهذهفيللعملالإرساليةقبلمنموفدةالبحرينإلى

بالمرضىويغصن،نهارليليعملكانالمستشفىوأن،مضطرلةحالةفيالصحية

وباءهاجمام509عاممنالثانيالنصفوفي.المحدودةالإمكانياترغم

والمحرقالمنامةفيالمرضبهذاأصيبواالذينالسكانعددويقدرالبحرينالكوليرا

الخدمةسارتثم.ألفانمنهمماتوقدألفا،ثلاثينأصلمنالافبعلاثة

بانزويمر.اي.01السيدةذكرتام119سنةوفيومنعظماعاديأسيرأالطبية

هناكيكونأنويندربالملاريامصابةأهمهاعاديةللعيادةتآليالتيالحالات

العينين.سليمشخصن

خدمةإلىالحاجةالمنطقةتقاليدفيالطويلةخبرتهممنالمبشرونأدركوقد

السيدةباشرتعندماازدادقدالنساءإقبالأنوجدواوقد،بالنساءخاصةطبية

إلىسيتحولهذاأنظهروقدالنساء.عيادةفيالعملباترسونوالدكتورةزويمر

منتممكنلنالمحدودةالطبيةبهيمهاالإرساليةلأنالعاجلالقريبفيمشكلة

11برسيومافان1السيدةكتبتم4191عامنهايةوفياحتياجأتها.بكلالمحطةتزويد

فيعملهابأنتقولالشائيةالعيادةعنوالمسئولةالمسعشفىمديرةكانتالتى

العملياتفيوالمساعدةالمرضىعلىوالإشرافالعاموالتمريضالنساءعيادة

المستشفى،إدارةإلىبالإضافةمنفردةأوالطبيبمعالخارنجيةبالزياراتوالقيام

الروحيةالامورحولانفرادعلىكلأالمرضىإلىيتحدثونكانوابأنهموذكرت

متعة.أكثرهاوريمايؤدونهواجبأهمبنظرهمهذاوكان

فيفعلأوبدأ،للعملجاهزأالنساءمستشفىأصبحام269عاموفي

فيهوكان(التذكاريويلزماريون)مستشفىباسموسميالمرضىاستقبال
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أخذتوالتيالتوليدبخدماتيقومالمستشفىوأخذ،الممرضاتلسكنملحق

خاصةعيادةلهاكانالتيالطفولةرعايةبداردمجهاجرىثم،التدرمجيبالنمو

رعايةفيدروسبإعطاءالطبيةالهيئةبدأتذلكإلىبالإضافة،المستشفىفي

منيتجزألاجزءأالقرىقيالعملوكان.الإرساليةمدرسةفيللطالباتالطفل

المبشرين.برنامج

مسقط:فيللأرساليةالطبيةالخدمات:ثالما

الجزيرةشبهالىالعبورطريقفهي.الأهميةفيللبحرينموازيةمسقطتععبر

هناكالتبشيريعملهاالإرساليةوبدأت،الخليجبوابةوهيالشرقيالجنوبمن

يعملالإرساليةمنمبشرأولزويمربيترالقسوكان،م3918عامنهايةفي

فيالإرساليةعليهسارتالذيالطريقعلىمسقطفيالعملوسارهناك

الاستراتيجيةالاهميةكانتحيثالسياسيوالوضعالموقعلتشابهنظرأالبحرين

فقدالطبيةالناحيةمنأماالبربطانية.السيطرةتحتأيضامسقطوكونمماثلة

هناكوكانتالمنطقةتلكفيشائعاكانالجذاممرضلأنتختلفالأموركانت

الأخرىالمناطقمنلأحديسمحيكنلموالعيبالجذامللمصابينخاصةمنطقة

.العدوىمنخوفأبدخولها

عاموفيقصر،بوقتالبصرةمحطةافتتاحبعدهناكالطبيةالخدمةويدأت

فياسعقرااللذانوزوجتهتومسالدكتوربوصولالطبيةالخدماتتقدصتام798

الخدمةفيالعملبدأواحد.انفيومطرحمسقطسكانبخدمةليقومامطرحمدينة

سنةإلىام409سنةمنهناكوأقامتكانتاينالسيدةجاءتعندماللنساءالطبية

عنلما،م3111سنةحتىلنساءمسموصففيهايكنلمالمنطقةولكنام709

إلىا.هوسمان"سارةالدكتورةأوفدتوقد.هناكمسعوصفبناءالإرساليةقررت
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الخدمةأسسبوضعبدأت،العرليةاللغةدراسةأنهتوعندحاام119سنةالمنطقة

بمهمتهاتقومكانتذأ-لهالوقتوفي،كبيرأمرضاهاعددوكانالجيدةالنسائيةالطبية

يدعلىينمكانفقدالرجالعلاجاما.الإنجيلمنللنساءتقرأكانتحيثالتبشيرلة

ثمام139سنةإلىام019سنةمنومطرحمسقطمدينتيفيتومسالدكنور

الأطباءقامام439-ام269سنةبينالفترةوفي.بوفاتهفجأةالطبيةالخدمةتوقفت

للقباثلجيدةبرحلاتوميلريوتومسوويلزوهوسمانوستورموهاريسونديم

المعديةالأمراضمنالعديديعانونأهلهاوجدواحيثالمنطقةتلكفيتعيشالعي

لمالإرساليةولكنالطبيةللمعونةطلباتستصرخحالعهموكانت،المؤمنةوالأمراض

هذهولأنالمحدودةإمكاناتهابسببالمنطقةحاجاتكلتلبيةمنيمكنهاوضعفيتكن

كتبتوقدذاتها.حدفيالطبيةالخدماتتقديمالىأساسأتهدفتكنلمالجولة

بعونأعثرأنهوإليهأصبوما)إن:تقولام359سنة+هوسماناسارة1الدكنورة

هذهفيأستمرثم،القرىمنواسعةمنطقةإلىفأنفذمنهاأتمكن،هامةبلدةعلىالثه

لاستقالتهاتفسيرأالإرساليةتقدمولم،(الناسبينعاديةتبشيرلةحياةوأجاالبلدة

الدكعورةوكانت.مستقلنحوعلىبالعحلالقيامفيترغبكانتإنهاعدافيما

الميدانفيسنة22مناكنرعملتوقد،الإرساليةأعضاءمنعضوأهوسمان

أنهامعالقرارذلكاتخاذعلىحملتهاعديدةأسباباهناكأنفيهلاشكومماالتبشيري

ذلك.عنشيئاتذكرلم

الكويت:فيللأرساليةالطيمةالخدمات:رابعا

إلىالمتجهةالقوافلطريقعلىالخليجرأسعلىالهامالكويتمومعإن

الأمريكيةالإرساليةنظرفيخاصةبأهميةتتمتعجعلهاالعربعةالجزيرةداخل

طويلة،لسنواتفيهاالتبشيريالعملأبوابلهاتفتحأنانتظرتالعيالعرلية
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حتىاليهتصبوكانتمماالكثعرمحقيقمنوتمكنتالفرصةواتتهاوأخيرا

نهدف)إننا:يقولالدكتوربنيتكتبوقد،محطاتهاأهممنالكويتأصبحت

قاعدةالساحلمننجعلبأنالعرليةالجزيرةمنالداخليةالأجزاءإحتلالإلى

إقامته،المزمعالحديديالخطنهايةفيالاستراتيجيالكويتموقعإنلنا.

(.خاصةأهحيةيكسبهاالعربيالخليجموانئأفضلولكونها

ولكنهاام009عاممنذالكويتعلىالإرساليةاهتمامتركزفقدوهكذا

الفرصةأتيحتعندعاامiا.حامإلافيهالهامحطةافتتاحمنتتمكنلم

المجئمنهوطلبالبصرةفيبنيتالمرضىبعضلعلاجللكويتللقدومللدكتور

وتبادلالحضور.علىبنيتالدكنورووافق،ابنتهعينلمعالجةالكويتإلى

والدكتوربنيتالدكتورهمالإرساليةأطباءمنثلاثةالكويتفيالعمل

ببثاءللأرساليةسمحام119التاليالعاموأثناء،ملريوالدكتورهاريسون

مشثمجان،ولايةمنمتجؤلانأمريكيانمهندسانبتشييدهقاموقدمستشفى

هيهذهوكانتملري.ستانليالدكعورهوالبناءعملياتعنالمسعولوكان

تأخرتوقد.الكويتإلىالحديثةالطبيةالخدماتلإدخالالأولىالمحاولة

يمنحهمولممباركالشيخضايقمماالكويتفيدائمطبيبتعيينفيالإرسالية

ملريثمهارشونالدكتورتعيينالإرساليةقيامبعدإلااللازمةالأرض

991سنةإلىم1191سنةومن.دائمينكطبيبين fالإرساليةمستشفياتكانتم

فيعملتطبيبةاولوهياكالفرللى"0الدكتورةكتبت.الكويتفيالوحيدةهي

مستمر،ولكنهبطيئاام()139السنةهذهفيالتقدمكانلقد:تقولالكويت

والشيخالشعبصداقةازدادتوقد.العزائملتثبيطيدعوماهناكيكنولم

منالأولينالعامينوفيثابتأ(.تقدمأيتقدمالمستشفىفيالتبشيريوالعمل،لنا
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المرضىمنعددوكان،البدومنالمرضىمعظمكانالكويتفيالطبيةالخدمة

كانلقد،البصرةمنالجنوبإلىالعربشطمصبعندالفاومنطقةمنياتون

ميخائيلالسيدكانحيث،بنشاطيجريالمسعشفىفيالدينيالتبشيريالعمل

معيومكلصباحالوقتبعضيقضيل!رساليةالتابعالدينيةالكتببائع

المستشفى،لمرضىالدينيةالكتبمنأكبرعددأيبيعوأصبحالعيادةمرضى

منوكل،وتبشيريةطبيةمضاعفةوظيفةللمستشفىكانفقدلذلكونتيجة

سكانتنصمرإلىنهدفدينيةغايةوهيواحدةغايةيخدمالمظهرينهذين

المنطقةإلىالإرساليةجاءتالذيالأساسيالهدف،والجزيرةالعرليالخليج

تحقيقه.أجلمن

منالإنتهاءبعدبنائهفيالعملوبدأللنساءمستشفىبناءعلىالموافقةتمت

.ام169عامفيهالعملوانعهىبقليلالرجالمستشفى

الأولى،العالميةالحرببسببكثيرأتتأثرلمالكويتفيالطبيةالخدمةإن

منالأراضيمنقطعتينهديةالإرساليةتلقت2391وعامام219عاموفي

لبناءالقطعتينهاتيناستخدمتوقد،الإرساليةمجمعانذاكالكويتوجهاء

الطبية.الهيعةومساكنللنساءمستمثفى

تحسنحالةفيالكويتفيللنساءالمقدمةالطبيةوالخدمةالوقتذلكومنذ

أهممنوكانام.339عامللولادةمستشفىبناءعلىالإرساليةشجعمما

ملريالدكتوروكان،اللؤلؤعلىالغواصينأمراضالمنطقةفيالطبيةالمشكلات

السفنريابنةيقنعأناستطاعوقدام349عامفيالحملةهذهعنمسؤولأ

لطهيالرخيصةالنباتيةالزيوتمنبدلأوالزبدةوالخلالليمونعصيرباستعمال

بالشكلالتاليالغوصموسمفيالأمراضلهذهأثريظهريعدلمويهذاالرز،
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منمزيدإلىمجاجةالمنطقةفيالطبيةالأحوالوكانتفيه.تظهركانتالذي

حاكمافتمحام389عامففيوهكذا،الصحيةمشكلاتهالمعالجةالجهود

عملويدأللنساء(التذكاريالكويت)مستشفىالجابرأحمدالشيخالكويت

هذهفيمؤقتبشكلممرضةتعيينوتم.والأطفالللنساءالطبيالإرسالية

المستشفى.

بادرتعندماام679عامحتىالطبيةالخدمةتقديمفيالإرساليةاستحرت

مستشفياتإلىفيهاالعاملينمعظمنعلوتم،الدولةإلىمسعشفياتهابتسليم

الخدماتعلىالحينذلكمنذالكويتفيالإرساليةنشاطواقتصرالحكومة

البلدانمخعلفمنالكويتفيللعملقدمواالذينللمسيحيينالعاديةالدينية

النفط.اكتشافبعدوالأجنبيةالعرلية

قطر:فيل!رساليةالطبيةالخدمات:خامسا

البحرين،منالشرقيالجنوبإلىالعربيالخليجساحلحلىقطرتقع

استأثرتالتيالمناطقمنواحدةكانتأنهاإلا،صغيرةصحراويةإمارةوكانت

إلىرحلاتبعدةالعربيةالإرساليةمبشروقامولقد،العرليةالإرساليةباهتمام

وهو.اشاندي"الدكتورقامام439عامففي!فيهلهمقاعدةلافتتاحقطر

ملريالسيدةمنكلقامتكما،قطرإلىرحلاتبثلاثهندينصرانيطبيب

49عاموفي،مماثلةرحلاتبعدةستورموالسيد Vمنقطرشيخطلبام

تديرهمستشفىببناءووعدهمقطرإلىالطبعةالخدماتبإدخالالإرسالية

للعمل.جاهزاالمستشفىأصبحام479عامخريففيوفعلأقطرفيالإرسالية

واستولتقطرفيالطبيةالخدمةوقفالإرساليةقررتام529عاموفي

المنطقةهذهفيالإرساليةعملوتوقف،الإرساليةمستشفىعلىالحكومة
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الحكومةرفضتوقدرسميةكنيسةقطرفييوجدلاولذلك،الأصيلةالعرلية

فيالعاملونالنصارىيقطنهابيوتفيتتمالعبشيرأعمالومعظم،بذلكاقتراحأ

.البترولشركات

:المعحدةالعري!ةالإماراتفيل!رساليةالطبيةالخدمات:سادسا

نحوانفتاحأالخليجدولأكرالمتحدةالعرييةالإماراتدولةكانت

منأكثرالإماراتفييوجدحيثفيها،الإقامةعلىالعنصريةالإرساليات

والمستشفياتالكنائسبناءعلىالحكومةساعدتوقدمسيحي.."ه(5)5

لهم.والمدارس

البعثةأنشاتفقد،الإماراتفيالتنصيريالعملبدأام069عامففي

المستشفىهذافيوتوزع،سريرأأريعونفيهالعينفيمسعشفىالإنجيليةالمتحدة

منعددتوجدكما)1(،والمقيمينالخارجيينللمرضىالتنصيريةالمطبوعات

مثلنحتلفةاماكنفيالمبشرينمنصغيرةمجموعاتمثلمنتدارالمستوصفات

عاممنذ(المسيحيللتبشيرالعالميةالحملة)بعثةتديرهالفجيرةفيمستوصف

حالكانوكذلكوأروبياتأمريكياتنساءالمسعشفىهذاوتديرام649

قريبة.فترةمنأغلقالذيالشارقةمستوصف

وفيهام069عاممنذالبرمميواحةفيمستشفىالإنجيليالاتحادلبعثةأنكما

مبشرا)1(.عشرون

الطبقطاعفيالعملقصرمجاولونالهنودوخاصةالنصارىالأطباءوكعيرمن

لانهمإلالشيءلاالنصارىكيرأماموقفواماوكعيرافقطالنصارىالأطباءعلى

27-92.ص،الخليجفيالم!جيالتبشردنقر،أحمد)1(

53.ص،الجزيةتدفعواأنقبلالملمونأيهاأفيقواسلى،عبدالردود)1(
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دخلوها)2(.التيالبلادمنوغيرهاوالبحرينالكويتفيحدثكمانصارىلعسوا

السعوديةالعري!ةالمملكةفيالإرساليةجهود:سابعا

التنصيريةالإرسالياتعندخاصةمكانةالسعوديةالعربيةللمملكةكانلقد

تواجدمنالغايةأنقلتإذاأبالغولا،ومذاهبهاوانتماءاتهاأجناسهابشتى

التواجدهذامنالغايةإن،خاصةوالخليجيةالإسلاميةالسواحلعلىالمنصرين

الجزيرةقلبإلىالوصولهووالبحرينوالإمار)توعمانالكويتفيالنصراني

وهيألا،الإسلاميالعالمقلبفيبالنصرانيةالتبشيرالجزيرةبقلبوالمقصود

حنهاتحدثناالتىالغايةإلىللوصولوذلكبهاتحيطالتيوالأماكنوالمدينةمكة

قلبفيللنصرانيةقدمموطئعلىوالحصولوالمدينةالكعبةتحطموهيسابقأ

.الإسلاموقلعةالإسلاميةالبلاد

عندماالمنصرونلهيخططلماواعيأ-الثهرحمه-عبدالعزيزالملككانلقد

بالنسبةالداخلفتحكانلقد،العربيةالجزيرةقلبإلىالدخولمنهطلبوا

طويلةلسنواتيبرركأنهويداوإثارتهملتشجيعهمعظعمامصدرأللمنضرين

هدفهمتحقيقفيأخيرأبالنجاحبوعدهملتمسكهمووفاةالشاقالعملمن

الساحل(منانطلاقاالداخل)احتلالالعربيةالجزيرةفيالتنصروهوالأصلي

والبعثاتعبدالعزيزالملكبينلقاءأولكانالذلك،لهمقاعدةاتخذوهالذي

ال!تيخمنعبدالعزيزالملكسماعفعندام149عامرييعفيالأمريكيةالعنصيرية

الدكتورمباركالشيخبعت،الكولتفيماهرغرليطبيبوجودعنمباركآل

أفرادبعضلعلاجشيئأيفعلأنيستطيعكانإذاليرىالملكمخيمالى"مايلر+

62.صالعرلط،الخليجفيومحاولاتهالتنصرعسكر،العزفىعبدد/)2(
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العزيز()!(.عبدالملكحاشية

تفوتهأنلايمكنومناسبةذهبيهفرصةهذهبانالدكتور"مايلرإحساسإن

توجهوحاشيتهالملكآلمنالمرضىعالجعأنفبعد،الجزلرةقلبإلىللدخول

ولكنالرياضفيللبعثةمستشفىتاسيسإمكانيةعنمستفسرأسعودابنإلى

وسطرجال)إنقائلا:موقفهوشرحقاطعارفضأرفضعبدالعزيزالملك

وأنا،الدينهذامنواحدمذهبمنإنهمبلواحددينمنفقطليسواالجزلرة

ستأتونفإنكمفيهاواستقرواأراضيدخلواإذاالمنمئرينبانجيداأعرف

يسببسوفوهذا،رجاليلدىقلقمجدثوسوفوكتبكمالخاصةبرسالعكم

فيسأبعثأحتاجكمعندما،آخردينلأفيذبابةحتىأقدملنلا،المتاعبلي

()2(.بلاديفيدائمةبصورةلتعيشوادعوتكمأستطيعلنولكني،طلبكم

بواقعالعمليةوالمعرفةالإسلاميالوعيقمةويمعلحاسماالردكانلقد

ومعقلالإسلامقلب،العربجزيرةإلىللدخولالخفيةوأهدافهمألمنصرين

الوحي.ومهبط،العروبة

دعتكلمابهمالاستعانةمنعبدالعزيزالملكيمنعلمالموقفهذاأنإلا

191عامففي،الحاجة Aالمساعدةطلباللقاءذلكمنسنواتأريعوبعدم

بعضوأصيبالمملكةفيالأنفلونزاوباءانتشرعندماالإرساليةمنالطبية

هذاوقففيللمساعدةالبحرينمنهارشونالدكنورحضر،المواطنين

الجزيرةشبهالارساليةمبشريمنمبشرأولدخلام179عاموفيالولاء،

C.29)؟( .S.G Mylera "The Thin Eadge G The Wedg" In Neglected Arabia No

22-17Jan - Mar 14,15- P.

6صه،مط!بقافيمازنترجمة،العربىالخلبجفيالتنصرأصول)2( -I.I
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79عاموفي،هارشسون+الدكتور+بولوهوالعربية Yدالاناوزوجتههوقامام+

الدمامبزيارةقامواحيثالصليةالجزيرةشبهداخلإلىنانعةبرحلةلينرج"

الطبية.الخدماتلأهلهاوقدمواوالقطيف

العاملينالإرساليةأعضاءأحدوهوديم*الدكعورتلقىام929عاموفي

للصلكا!برالابنسعودالأميرلمعالجةالإحساءلزيارةدعوةالبحرينفي

.والدهوفاةبعدملكاأصبحوالذيسعودعبدالعزيزآل

وكانتللمملكةالمنصرينقبلمنزياراتهنأككانتوقد:الكريمأخي

بالفشلالخفيةجهودهمتكللتوقدام559-1391الفترةبينمامجتةطبية

الدينلهذاودعمهمالحاكمةالسعوديةالأسرةوخبرةلحنكةوذلكدثهوالحمد

الطبيةالبعثةقبلمنالمملكةفيأنجزتالتيللأعمالالعظيمالإسلامي

)1(.بحتةطبيةمعظمهاكانتوالتيام559-ام139الفترةخلالالأمريكية

الفوعية:المعهتم!لهدصاليةالطبهها!دمات

والناصرلة:العمارة

رجالفامأنبعدم5918عامنهايةفيالمدينةهذهفيالطبيةالخدمةبدأتلقد

ولكن،إليهاالطبيةالرحلاتمنبعددالبصرةفيالعرليةالأمريكيةالإرسالية

افتتحتعندماام149عامفيإلاهناكمنتظمةتصبحلمالطبيةالخدمة

وعمل.للبصرةتابعةفرعيةمحطةالعمارةواعتبرت،فيهاعيادةالإرسالية

وعابم،م8918-5918سنواتأريعلمدةبنشاطهناكرال99الدكتور

بكثيرطاقتهاكبرمنكانتالعلاجإلىالحاجةلكنالمرضيةالحالاتمنالعديد

الإحصائياتتسجيلوجرىبانتظامتسيرالطبيةالخدمةكانتام798عاموفي

م3002أرميلد،برل،المملكةأطباءكتابمن1()
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فيالإرساليةأعضاءبذلهاالتيالكبيرةالجهودعنتعبرشكبدونوالتيالتالية

عددهم:قلةرغمالميدانهذا

العددنوععدداعدد
اجنسالديانة

العلاجالحالات لاتالحا

594عيون673لرجا5321مسلمون

212حةجرا494نساء531مسمحعون

597طنيبا552دولاأ54يهود

طنيبا117تبنا46بئةصا

79411 4 9 7 1fiv

المدينةأصبحتحيثالخدمةهذهاضطربتالأولىالعالميةالحربأثناء

العثمانية،الإمبراطوريةانهياربعدالبريطانيينالجنوداممبرمعشكراتمنواحدة

ترجعولمالبلاد.عاصمةأوبغدادطريقعلىيسيطرالذيموقعهالأهمية

الإرساليةشعرتعندماام269عامإلاالطبيعيةحالتهاإلىبالفعلالخدمة

.هناكخدماتهاتطويرعلىأقدمتحيثنشاطاتهاسلامةعلىبالاطمئنان

وقد.البصرةفيالرئيسيةالمحطةعلىتعتمدالعمارةفيالطبيةالخدمةوكانت

التيالمعارضةموجةبسببالحينذلكفيجديدةصعويةالإرساليةواجهت

دينصةتبشيريةلأغراضالمستشفىالمبشروناستخدمعندماالعمارةفيأثيرت

لهايكونأنبدونتلاشتالمعارضةولكن،المعتادالطبيالنشاطإلىبالإضافة

ل!رسالية.الطبيالنشاطعلىاثر

علىجديدةوقيودأأنظمةالعراميةالحكومةفرضتام1itعاموفي

نشاطجعلمما،الحكوميةغيرالطبيةوالخدماتوالمؤسساتالمستشفيات
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ولكنحالها.علىبقيتالأمورأنلويفضلونالمبشرونوكان،صعبأالإرسالية

هذاتامينإلىترميطبيعيةخطوةكانالمحليةمراقبةتحتالطبيةالخدماتوضع

قائلأ:موررايكالدكتوركتبام329سنةوفي.الحكوميةالخدمةمنالنوع

الإرساليةوكانت،السنةهذهفيالعمارةفيكلعيرأالطبيةالخدمةتحسنتالقد

ام489فيفعلابذلكقامتوقد،المنطقةفيجراحيةخدمةإقامةفيكثيرأتفكر

الإرسالمةطبيبقامكما،للعيونجراحي!عملياتبإجراءبدأتعندما

نقةعلىيدلمماوغيرهاالفتقعملياتإجراءفيالحكومةطبيبمعبالتعاون

عيادةافتتحتم0591عاموفي،الإرساليةتقدمهاالتيالطبيةبالخدماتالدولة

الطبيةالخدمةفيالمختبراتساهمتوقدعظيمأ،نجاحأوحققتللأطفال

.التحسيناتمنالنوعهذالإدخالالايامتلكفيبهابأسلاالإمكاناتوكانت

991عامفيالمنطقةهذهفيالعملتوقفوقد oفيقامتالتيالثورةبعدم

البلاد.مغادرةعلىالإرساليةأجبرتعندماالعراق

موقعاالمدينةهذهوتحتلالناصريةهيالعراقفىالأخرىالفرحيةوالمحطة

الفراتنهرعلىهاما

مطوث!:

إلىالمؤديةالبوابةوهي.مسقطمنقريبأعمانفيممتازاموقعأمطرحتحتل

المعارضةبععقالمحطةهذهفيالإرساليةنشاطواجهوقدالداخليةعمانمناطق

الطبيةالخدمةوبدأت،انتهتماسرعانالمعارضةهذهولكنالأمر،بدايةفي

عولجتالتيالحالاتعددبلغحيثالأخرىالمناطقشأنشأنهابنشاطهناك

الخدمةبدأتولقد.مرضيةحالةآلافعشرة)01(م7918الأولالعامفي

هذااستطاعم7918عاموفي"تومس"شارونالدكتوربوصولمطرحفيالطية
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ناجحةطبيةلخدمةالأساسيضعأنهناكفرعيةمحطةلإقامةسد4فيالطبيب

بسببتومفهناكالعملولكن،وصولهمنالأولىالسنواتفيالمنطقةفي

ما489عاموفيام.119وام019سنتيفيالطبيبهذابهادامالتيالإجازة

مسقطسلطانأهدىعندماالمنطقةفيتومسالدكتورحلملتحقيقالوقتحان

لمعالجةمستشفىلبناءالأرضمنقطعة،تومسالدكعورذكرىفي،للإرسالية

،التذكاريتومس+شارونمستشفىذلكأئرعلىويني،المعديةالأمراض

هماكاناام559عامحتىوزوجتهتومسويلسالدكتورأنالواقعوفي

معرفةعمانمنالداخليةالمناطقيعرفاناللذانالمنطقةفيالوحيدانالغريبان

والاخر.الحينبينإليهامنتظمةبرحلاتيقومانكانالأنهماجيدة
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إنروالفصلى

الميزافيفي.العرييةال!زيبرةثنصير

ظاهريةأهدافأأووجهينأوهدفينالعنصيريةللأرسالياتإنقلنا:إذا

والحقيقية:الظاهريةالأهدافهيفما،خفيةوأهدافا

العرديةالجزيرةشبهإلىدخلجلىظاهروجه،وجهانل!رساليةكان

الأطباءالجزيرةإلىوتوافد،الأمراضومكافحةوالطبوالمبضعالسماعةيحمل

نجاحهعلىوتدلباهرانجاحانججالوجههذامنفإنهوالممرضاتوالممرضون

والكويتوالبحرينوالعمارةالبصرةمنكلفيافعتحهاالتيالطبيةالمحطا!

عالجوها.التيوالأمراضشيدوهاالتيالمسعشفياتوتلكوالإماراتوعمان

التيالبلادهذهإلىالحديثةالطبيةالخدمةنقلواأنهملاشكالبابهذافيوهم

.والمستوصفاتالمسعشفياتوأنشأواشيئأالخدماتهذهعنتعرفتكنلم

لانسيجلمستشفىالأساسحجرالإرساليةوضعت:ام159عامحتى

.البصرةفيالتذكاري

ماسونلمسمشفىالاساسحجرالإرساليةوضعت:ام529عاموفى

البحرين.فيالتذكاري

فيالنسائيالتذكاريويلزماريونمستشفىأقامت:ام249عاموفي

البحرين.

.عمانفيالتذكارينوكسمستشفىأقامت:م3791عاموفي

1عاموفي 9 4 Aعمانفيالتذكاريتومسشارونمستشفىأقامت:م.

الكويت.فيل!رساليةمستشفىأقامت:م1191عاموفي

الكويت.فينساءمستشفىأقامت:م6141عاموفي
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الكويت.فيللولادةمستشفىأقامت:م"x"191عاموفي

.التذكاريالكويتمستشفىأقامت:?%WAعاموفي

كانتالعيالأمراضمنعددايكافحواأناستطاعواإنهمقلنا:وإذا

والدفترياوالكوليراوالأنفلونزاوالملارياالجذامكمرضالمظقةفيمنتشرة

والأطفالوالنساءالرجالمنكئيرأوتقتلالمنطقةتهاجمكانتالتيوالطاعون

منوتخففالأمراضهذهتعالجعأنالإرساليةاسعطاعتفمد،العيونوأمراض

وجودها.ندرةأوالأمراضهذهانقراضإلىأدىمماالناسالام

المعويةوالأمراضوالسلوالتر)كوماالديكيوالسعالوالحصبةالجدري

.والطاعونوالكوليراالشائعةالأمراضمنوالتناسلية

الثمانالإرساليةمستشفياتفيتعالجواالذينالمرضىعددالىنظرناوإذا

إلىحملتطيبوجهدجباربعملقامتلاشكلانهاأبوابهاعلىوازدحموا

المناطق.هذهفيتعششكانتالتيالأمراضهذهمنالشفاءالناس

مرضيةحالةالافعشرة01(00)0ام(A)79عامعالجتمسقطففي

(5509)عالجتالبحرينوفيمريض(0045)معالجةنمتام(19)4عاموفي

حالة027()42عالجتالكويتوفي،ام509عاممرضيةحالةآلافتسعة

9)عامعالجتالبصرةوفي،ام929عاممرضية 0 Y)مريضأ.584()1ام

الفضللهاكانالأمريكيةالعرديةالإرساليةأنالأرقامهذهمنلنايظهر

قدمتالناجةهذهفمنالناسآلاموتخفعفالأمراضمعالجةفيالثهبعدالأكبر

فيالجهدهذابمثليقومأنلأحديكنلمقرننصفخلالللمنطقةكبيرةخدمة

فقامتالحكوميةالخدمةبتبنيالوطنيةالحكوماتقامتأنإلى،العربيةالجزيره

كانتوإن،الأدويةوشراءالأطباءواستقداموالمستوصفاتالمستشفياتبإنشاء
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وتعملالخليجيةالدولمستشفياتمنالكثيرعلىتسيطرمازالتالإرسالية

الطبيةالإرسالياتدورانعهىوبذلك،الدولةمنرواتبهاوتقبضالدولةباسم

الكويت.فيذلكأوضحناكماالخفاءفييعملوبقىظاهرا

الإرساليهأطباءالخليجأهلاستقبلفقدالعلاجيالطبىالجانبفمن

لإقامةالأراضيومنحوهم،التسهيلاتلهموقدمواجيدأاستقبالأالعربية

الإرساليةرجاللاقىوقدوالبحرينوعمانالكويتأميرفعلكماالمستشفيات

شبهفيالمسلمونمجدولمالمحليةالحكوماتمنحمايةوكل،تشجيعكلالعربية

وبينبهيدينونالذيالإسلامبينتعارضأفيأوغضاضةأقيالعربجزيرة

الطببهذايعالجعالذيكانوإنحتىمنهوالاستفادةالحديثالطبيالعلاج

أهدافمنأساسيمطلحثالحياةعلىالحفاظلأنالدينهذاأعداءمنعدؤ

وبينالحديثالطبمنالاستفادةبينتعارضفلالذلكالإسلاميالدين

.الإسلام

منالجيلهذاوتضحيةوجدإصرارأقذرأنإلاالمجالهذافيليوليس

بهأيدينونالتيالمسيحرسالةوتبليغللأخرلندعوتهمالصالعليالمنصرين

لاالعربجريرةفييكنلمحيث،واجهتهمالتيالصعبةالظروفرغم

يتحملونكانوافقدللتنقلطائراتولامسفلتةطرقولامكيفاتولاسيارا!

وعمانالعراقفيوالبحرالقرىإلىللوصولوالحميرالإبلويركبونالحر

وكيرها.والكويتوالبحرين

قطعبالطائفوهوالبعثةأطباءأحدعبدالعزيزالملكطلبلماأنهرويفقد

إلىيدخلونوكانوا،أسبوعمدةفيالطائفإلىالبحرينمنالمسافةالطبيبهذا

شواطنإلىويذهبونالصحراءفيالبدومعويعيشونالبعيدةالنائيةالقرى
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وهذاالجهدهذاأقدرإنني،النصرانيةإلىوالدعوةالأمراضلعلاجالأنهار

كانتوإن،الاخرينإلىالدعوةإيصالعلىالإصرارهذاأقدركماالإيمان

كتاببعضونسخوبدلحرفبهيؤمنونالذيالدينكانوإن،باطلةدعوة

فيوكنصارىكمبشرينالبلادهذهأهاليمنع!يفةمقاومةواجهواانهمكماالثه

محصدوالشيخمهزعبنقاسمالشيخقاومهمالبحرينففي،إليهذهبوامكانكل

الزييرفيوكذلك،بالإقامةإذنعلىالحصولفيفشلواقطروفي،مانعبن

مجدوهموكانودعوتهمعملهمعلىاستمرواذلكمعأنهمإلا،والسعودية

وجودللنصرانيةيصبحوأن،العربجزيرةقلبفيالنصرانيةغرسفيالأمل

وياءتوشرورهمدينهممنالجزيرةسلمالثهأنإلا،العرليةالجزيرةفي

دثه.والحمدالذريعبالفشلالجانبهذافيجهودهم

قلناكماوهو،الأمريكمةالتنصيريةللإرساليةالخفيئالهدفتحقيقوأما

جزيرةفيالنصرانيةإلىالدعوة:ومؤتمراتهمأقوالعمفيأعلثوهوكماسابقا

وذلك،المسلمينالعربعلىوالتأثيرالعرببينالنصرانيالدينوزرعالعرب

منانطلاقاالداخلاحعلالطريقعنالنصرانيةإلىالإسلاممندينهمبتحويل

عنالذينالعربالنصارىوإمجادالجزيرةداخلالكنائسوإقامةالساحل

فيالنصرانيةالأقلياتحمايةبحجةوشتعمرونهاالمنطقةإلىسيدخلونطريمهم

.الجزيرة

يستطيعواولمذريعافشلافشلواالبابهذافيإنهمأقولأنأستطيعإنني

دينأبالإسلامالثهأكرمهاالتي.المسلمةالشعوبهذهبينالنصرانيةينشرواأن

مجققوالمالمجالهذافيإنهمونبيا،رسولا-وسلمعليهالثهصلى-ويمحمد

عبدالعزيزالملكلهميسمحلمحيثالسعوديةفيأولافشلوافهمباهرأنجاحأ
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الحاجة.عندالجزيرةقلبفيبالتواجد

.العراقوالزديرمنقطرفيفشلواكما

استطاعواأنهمالمختصونإليناينقللمحيثوالعمارةالبصرةفيوفشلوا

القرىمنوغيرهاومسقطعمانحتىالنصرانيةإلىالإسلاممنأحدأينفلواأن

منضئيلعددحلىتأثيرهممنوردماإلاأحدتنصيرفييفلحوالمالبعيدة

الأشخأص.

فيوالتنصيرالطبعنتاريخية)نبذةكتابهفيمطبقانيمازنالدكتوريقول

الأساسيالعربيةالبعثةهدفناحمةفمنوهكذا:164ص(العربيالخليج

وبعدام379عاموبحلول،فاشلةالبعثةنعدأنفيجبالجزيرةتنصيرهوالذي

أريعة)54(حواليتنصيرتزعمالبععةفإنالعملمنسنةوثمانينأريعة)84(

وحوالىالبحرينفيشخصأعشرواثنا،الكويتفياثنانشخصا:وخمسين

وإذاعبيدا.كانواالذينللأيتامزويمربيترملجأمنمعظمهممسقطفيأريعن

حققتانهاإلا،الجزيرةأهلتنص!يروهوألاجانبفيفشلتقدالبعثةكانت

رعاةكانام379عاموبحلول،الأخرىالجوانبفيالمذهلةالجوانببعض

تتحدثوأخرىالعربيةتتحدثكنسيةتجمعاتيخدمونالإصلاحيةالكنيسة

ثمانمائة(A)00حواليتعدادهابلغوالبحرينومسقطالكويتفيالإنجليزية

شخص.

وخمسمائةالافسبعة()0075حواليالبعثةأعدتالتعليمحقلوفي

ومسقط.البحرينفيمدارسهمفييدرسونطالبأ

فيالمكتباتأفضلومسفطوالبحرينالكويتفيالتجاهـلةمكتباتهموتعد

مجتمعهتبلغالتيإيراداتهاشعبيتهاعلىويبرهنفيها،توجدالتيالمدارس
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دولار)1(.ألفثلاثون3(0000)

الجزيرةاهلتنصيرفيالمنصريننجاححولالكاتبإليهاوصلالتي)النتائج

964(.صبالكتاباخرمكانفيقال

بعدةالمبشرونقامفيهاوالتاثيرللجزيرةالداخليةالمناطقإلىللوصول

العنقلصعوبةمنالرغمعلى،الغرضهذالتحقيقطبيطابعذاترحلات

إلىالوصولهوالرحلاتهذهمنالأساسيالهدفكانلقد،الطقسوحرارة

يتحققلمالهدفهذاولكنسكانها،وتنصيرالداخليةالعربةالجريرةمناطق

المبذولة.الكبيرةالجهودرغم

الخليجفيومحاولاته)التنصيركعابهفيعسكرعبدالعزيزالدكتوريقول

تحويلفيفشلوافإنهمالمشرينمحاولاتكلمنوبالركم96:ص(العربي

منأحذلايستجيببأنهفاعترفوا،يريدونحيثإلىدينهمعنالمسلمين

إلا:المسلمين

جاهلوهوالنصرانيةعلىفيردىصغيروهوأهلهمننحطوفطفلا.

عقيدته.باصل

علىليحصلالنصرانيةفيبالدخولإلاللعيشسبيلأيجدلامعدمرجل2.

)2(.غيرعقيدتهأنهفيهالمشكوكمنويظلالخبزلقمة

تأثيرهفإنالخليجمنطقةفيالعبشيريالعملمنالقرنيقاربماوبعد

هذهمنمسدودأطريقأتواجهوالإرسالياتمعدومأيكونأنيكادالديني

.164ص،العربالخليجفيوالتنصرالطبعنتاريخيةنبذةمطبقاق،مازنهالدكور)1(

د!ابعاععن:96.ص،العربىالخلحفيرمحاولاتهالتنصرعسكر،العزروعبدالدكترر)2(

(.الاسلاميةالثقافةفي)درأسأتهندي
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ا؟صهميةالط!فبمالخف!الطب!التلحيو

08

.(1)الناحية

42مداروعلى iiالتذكاريمأسونمستشفىفيهاقدمالتيعامأ

تم،السعوديةالعربيةللمملكةخدماتهمابالبحرينالعذكاريتومسومستشفى

مرض00017علاجتمبينما،المؤقتةالعياداتفيمريض000275علاج

وحوالي،كبرىجراحيةعملية5035حواليإجراءوتم.منازلهمفيأخرين

.صغرىجراحيةعمليةا0004

الإرساليةالمستشفياتوموظفوأطباءبهقاممامجملفإنأخرىوبصورة

سنواتثمانيعمليوازيالسعوديةالعربيةالمملكةفيطبيةخدماتمن

)2(.كاملة

المالكعبدعن:96-ص،العربالخليجفيرعاولاقهالعنصكلعكر،العزفيعبدالدكتور)1(

الخليجما.منطقةلط)التثر

()2
.13صم،3002،المملكةأطباءارميلد،بول
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بولرااالبا-

ا!االنفىالقنمير!يعانلىهق

الطيمة.الإرسالياتطرشحنالتمصبرالطبيايول:الفص

العالممة.اللوليةالمنظماتطرشعنالت!صيرالطبيالظفلإ:الفط

الصحعة.والمعاهدالطبكلياتهمنعنالصيرالطبيالظلث:الفص

الطببه.الشركاتطريقعنالتعصبرالطبيالوأب!4الفط

الإغاثة،،الكوارث5طريقعنالطبيالتنصيرالظ!4الفص

!.الحروب

.والمستوصفاتالمسعشفياتطرشعنالععصيرالطبي4ال!دصالفط

الطببة.والمونمراتالندواتطربقعنالتعصبرالطبيالصا*4الفص

وعنالمسلمةالأسرةاسنهلافطرشعنالتصبرالطبيالظط!الفص

.المرأةطربق

)الأطباء،الطبيالفريقطريقحنالطبيالعتصعرالنا!ص:الفص

النمريض(.

وغعرهم.القساوسةطريقحنالطبيالتنصيرالطضو:الفص
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ا؟ده!ةالبه!ف!الغفيالطب!التنحبو
Ar

،لفصلى،!!رلى

الطبيةالإر!الياتطريئكنا!االتفصير

الصحةباببهوأعنيكميرأ،البابهذامنالمنصريندخولتملقد

موريسونالمبشريقولحيثأقوالهممنبعضأالكريمأخيصهاليكوالعلاج

المرضىبينالتنصيرأعمالمنالأساسيةالغايةانعلىريببلامتفقون)نحن

()1(.المسيحيةالكنيسةفيعاملينأعضاءندخلهمأنالمستشفياتفي

تبشيرية:مهمةفيالذاهبالطبيبتنصحوهيهارشىالداالمنصرةوتقول

بالإنجيللهموتكرزوقلوبهمالمسلميناذانإلىلتصلالفرصةتنتهزأن)مجب

الفرصتلكأثمنفإنهوالمستشفياتالمستوصفاتفيالتطبيبتضيعأنوإياك

وسانلأخطرمنيعتبرالطبيالعلاجأنالكريمأخيتعلموكما(الإطلاقعلى

إنشاءعلىالنصرانيةالمنظماتدرجتوقد،المسلمينبلادفيالمسيحيالتبشير

المسلمين.بلادفيبهاالخاصةوالمستوصفاتالمستشفيات

لخطورةمؤكدةوقراراتهاتوصياتهاتكونأنعلىالتنصيرمؤتمراتوتحرص

الإرسالياتمنالإكمار)ويجب:ويمولالتبشيرفيالطبيالعلاجاستخدأم

المسلصينعلىتأثيرلهمويكونبالجمهور،دائمأمحتكونرجالهالأنالطبية

كلقبلمبشرأنهواحدةللحظةولوينسىلاأنالإرسالياتطبيبعلىومجب

ذلك()2(!بعدطبيبهوثم،شيء

فينبلكلعنفخرجواالبشرالاموهوالأمرهذاالمبشرونأدركولقد

نوعهاعلىدليلاوحسبك،غاياتهمسبيلفيالطبوسخرواالإنسانيةالطبيعة

النبشوية.الإسلاميالعالممجلةفي()

طه.سيدمحمدد/التبشريةالطبيةالمحافلمقالمن")
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؟صهميهlAفهـالبهالخف!لطب!االتنصر

84

إلىالحاجةتكونالآلامتكونوحيثالامأ،تجدبمثرأتجد)حيثقولهم

للمبشير()1(.مناسبةفرصةفهناكالطبيبالىالحاجةتكونوحيث،الطبيب

تظهرلمالعلاجطريقعنالتصيروهوالتنصيرمنالنوعهذاأنوالحقيقة

الجمعياتتكونتعندماعشر،التاسعالقرنمنالأخيرالريعفيإلاأهميته

الاطباءبتاهيلالجمعماتهذهوقامتوأمرلكا،أوريافيالطيةوالمؤسسات

Medicalالعلاجيةالإرسالياتأصبحتثمالتبشيرمراكزفيوالممرضين

Evangelistic Missionالتيالمناطقفيخاصة،الهامةالتب!نحيروسائلمن

)2(.وقسوةخرافيةبوسائلالعلاجفيهايمارس

ن)1:بأوغندامنجوفيالطبيةالإرساليةأنشأالذيكولالدكنورويقول

هو:البعثاتمنالنوعهذاأهداف

حقيقةولتأكيدالعبشيريةالبعثاتعلىوالدينالشفقةروحإضفاءأولا-

العالمية.الأسرةإفرادبينالمشتركةالقرابة

البشر.بنيقلوبإلىل!نجيلالطريقتمهيدثم-

()3(.الأمراضمنالناسمعالجةوأخيرا-

فيالفعالةالوسيلةهوالطبيالعلاجإن:يقولونأنهمنجدآخرمرجعوفي

لاسيما،المنصعرينبوجودالمحليةوالسلطاتالناسلإقناعالإسلاميةالمجتمعات

الطبية.الإرسالياتطريقعنالعلنيالتنصيرأمامالمغلقةالبلاد

لعلاجسحريةكقوةوالعمائمالتعاويذتمارسالتيالإفريقيةالمجتمعاتأما

95.ص(للخالديالعرييةالدولفيوالاستعصار)التصركاب-7أا+،؟أ)إ(

()546Evangelistic Work CMR vol, LXX I P

(.R Cook Medical Mission CMO vol LXX 1891 Page 148 r
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،صلأميه1البهدفيالففل!الطيالتنصيو

85

الذينالعزافيننفوذعلىالقضاءفييساعدالطبيبالمنضروجودفإن،المرضى

المنضرين)1(.أمامالطريقيمهدويذلكالوثنيةالمعتمداتأعمدةأحدمجتلون

تحريرعلىالمشرفيقول37ص(الإسلامدور)وجاءكتابوفي

التنصيرحركةقؤة)إن:بوقيالمطلبعبدالملكعبد(الإسلامي)التضامن

إقامةلهاتعيحوالتي،لهاالمتوفرةالكبرىالماديةالإمكانياتمنجذورهاتستمد

والمستشفياتوالمستوصفاتالتعليمودورالكنائسمبانيمشروعات

منبدقةالمختارينشؤونهاعلىالقائمينومن.والأدواتوالأجهزةوالسيارات

التعليبمورجالالقساوسةمنوالدينيوالثقافيوالترلويالعلميالتأهيلذوي

واجباويعدونهواسعاأفريقيافيالعملفيغضاضةهؤلاءمجدولا،والأطباء

وطنيأ(.مقدسا

لأنوذلك،المنضرينمهماتفيبالأولويةدوماتحظىالطبيةالخدمةإن

المسيحمعجزاتبدايةمععرفالجذورعميقدينينشاطالمسيحيةفيالمداومة

أهمهاعديدةمزاياالطبيللمدخللأنوذلك،المرضىشفىالذيالسلامعليه

الماسةالبلادأهاليحاجةعندويالأخصالمجتمعفييتركهالذيالنفسيالأثر

النصحوطلببالطبيبالالتصاقفيدائمأيرغبونالأهاليكانفقد.إليه

منه()2(.والمسورة

الخلفية:الأبوابمنيتسللونالخيامون

مجالاتفيالإسلاميةالبلادفيللعملالقادمونالنصارىهمالخيامون

يقومنفسهالوقتوفيإلحغ،..والتمريضوالتعليموالعهندسةكالطبمختلفة

)1(155CMR -751 LXX 0291 P

33.ص،العسكر2العزد.عبد،العربالخليجبلادفيومحاولاتهالتنصركتاب)2(
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8البهدف!الفف!الطهيالتلصو lصلأمية

Al

مجصلونبلادهمفيبمنظماتارتباطهممعتطوعاالنصرانيةالىبالدعوةهؤلاء

علىواحدمثالصاليكالمهماتلتسهيلوالمطبوعاتوالمشورةالمالعلىمنها

الأمر:هذا

منظمةانهاظانةالمنظماتتلكمنواحدةإلىخطابأإفريقيةامرأةكتبت

فرعمنبخطابفوجئتولكنها،الإعلاناتأحدفيجاءماحسبخيرية

منظمةأنهاتؤكدالمنظمةتلكعنومعلوماترسالةيتضمنلندنفيالمنظمة

الخيامين.منظماتمنتنصيرية

:الخطابيقول

تلميتقدانكأعتقد،رسالتكعلىشكرأبيكولا،السيدة)عزيزتي

العامليننرسلفريقنحن.الإرساليةهذهعملطبيعةعندقيقةكيرمعلومات

بواسطةغالبايتمهذا.الإنجيلويعلمواينشروالكيالإسلاميةالبلادإلى

نبلغانهيالرئيسيةمهصعنالأن،والتعليموالزراعةالطبمجالفيالعاملين

(.المسيحرسالة

البحر+فريقاسمتحملالتيبالمنظمةتعريفاتضمنتفقدالمعلوماتأما

*الربإنجيلنشروهدفهايسمعنا+أنمجب"الإسلاموشعارها01الدوليالاحمر

المسلحين.بين"المسيحعيسى

الطبية،والمراكز،العلاجفهيالفرديالتنصيرفيالمنظمةوسائلأما

المدارسفيوالتدرش!،والععليم،المتجولالطبيوالعمل،الطبيةوالوحدات

،والمطبوعات،والترجمة،والزراعة،الإرسالياتومدارس،الحكومية

الإذاعية.والبرامج،التعليميةالأشرطةوتوزيع،الممجولوالتوزيع،والمكتبات

وجمهوريةماليجمهوريةمنكلفيتنمويةمشاريعحاليأالفرلقويدعم
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ممها؟!ه!فهـالمهالفف!الطب!التلصير

AV

خاضعةالمشاريعكلوتنزانيا.واليمنالإسلاميةباكستانوجمهوريةجيبوتي

الريفيةالتنحيةمجالفيواسعنطاقعلىالأنشطةوتمتد،المضيفةالحكومةلموافقة

الأولية.الصحيةوالرعايةوالصحةوالتعليم

دراساتويعدمصرفيعقدتالتيبالتنصيرالخاصةالمؤتمراتأحدفي

المسعرفقامالطبيةالتبشيرإرسالياتمسألةفيذلكبعدالمؤتمرخاضونقاش

يحعكونرجالهالأن؟الطبيةالإرسالياتمنالإكثاروجوبوابان)هارير(

وهناالاخرلن.المبشرينمنكمرالمسلمينعلىتاثيرلهمويكونبالجمهوردائمأ

مصرمستشفىفيبتمريضهاالمبشرونعنيمسلمةطفلةحكايةهاريرالمسترذكر

نهايةوكانت،اللوقبابفيالبروتسمانعيةالبناتبمدرسةألحقتثمالقديمة

.النصارىلدىالمعروفبالمعنيالمسيحتعتقدكيفعرفتأنأمرها

الجلبةلإثارةالمبشرينمحاضراتيحضركانمسلمرجلعنأيضأوذكر

مدةفيهلبثأنوبعدالمبشرينمستشفىفدخلمرضأنهواتفقوالضوضاء.

ويعدزائدبخشوعولكن،المرةهذهفيالمحاضراتيحضرفصارمنهوخرجشفي

البروتستان.من!بعلىنصرانياوأصبحتعمدبقليلذلك

إنه:فقال(الشامطرابلسفيالتبشيرإرسالية)طبيبهارسالدكمورقامثم

وذلك،فقطمرثينإلايفشللممهنتهفىوهوعامأوثلاثوناثنانعليهمزقد

إليه،الحضورمنزبائنهمنلاثنينالشيوخوأحدالعثمانيةالحكومةمنععقب

منهؤلاءونصف،مسلمونمنهم68%ان:فقاللزبائنهإحصاءوأورد

اخروفي،175زيائنهعددبلغيبشرحيثإلىمجي!ئهمنسنةاؤلوفي،النساء

قائلأ:كلامهوختم،0002عددهمكانسنة

أنهواحدةلحظةفيولاينسىلاأنالتبشيرإرسالياتطبيبعلى)يجب
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؟صلأطةlالطد!الالف!لطي!االتنصهو
AA

ذلك(،بعدطبيبهوثم،شيءكلقبلمبشر

التوفيقفيالطبيبيلقاهاالتيالصعوباتوذكر)تمباني(الدكموربعدهوقام

قدالمجهوداتمنبذلهماأنإلاهو.معهحدثكماوالطبالتبمثيرمهنتيبين

طريقعنللتبشيرمستشفىتأسيسمنتمكنحتىالنجاحعلىأعانه

وخطبمسلثم.رجلالتبشيريالمستشفىلهذامكتتبأولوكان،الاكتتابات

)إن:قالهومماالطبمةالإرسالياتفضلبيانفيذلكبعد)سبسون(الأستاذ

الطبيب،مراجعةمنلهملابدخاصبوجهالموتبنازعهموالذينرضىالم

حالةفييكونعندماالمريضجانبفيالمبشرالطبيبهذايكونأنوحسن

.(البشرافرادمنواحدكليبلغهاأنلابذالتيالاحتضار

مدينةفيالطبيةالتبشعرإرساليهعنفتكلمت)أناوستون(المسخطبتثم

منهمالإرسالبةهذهمستشفىفييعالجونالذينمن03%إن:قائلة)طنطا(

فهيالمستشفىهذافيالتبشيرطريقةأماالنساء.منوأكمرهمالمسلمننالفلاحين

ذإ،المناقشةفيالتطرفإلىيدعولابسيطباسلوبللمرضىالإنجيليذكرأن

ورجالا.نساءجدرانهبينمجمعالمسعشفىأن

التبضيو:ف!النصائيهكلمال81

مسلميبنصفخاصلأنهالمؤتمراعضاءكبيرمناهتمامالموضوعلهذاكان

بالمدارسالهندفييستعنالمبشراتالشاءإن)ولسون(:المسفقالت.العالم

.الناسطبقاتبينالنصرانيةلينشرنالفلاحينقرىوزيارةالطبيةوبالعيادات

المسلمة.بالمرأةالرفقعلىالمبشرينحثفي)هلداي(المسوخطبت

انتدبنالتيالمناطقفينجاحهنأخبارفيالخطابةالمبشراتالسمداتوتناوبت

للتبشيرفيها.
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ا،صهميةالطدصيالغفيالطبيمالثنصيو

98

عددفيهاالخرطومفيالبروتستانيةالبناتمدرسةإن:أخرىمبشرةوقالت

العهدبقراءةلهنالسماحفيالحريةولاهلهن.مسلمةتلميذة-.089من

لمالسنةهذهفيالمدرسةأنإلاذلك.منمعهنفيأو(وذيوله)الإنجيلالجديد

الإنجيل.قراءةمنالتلميذاتمنواحدةاستثناءطلبعليهايرد

للتبشيريتطؤعناللائيالنساءتربيةموضوعإلىذلكبعدالمؤتمروانتكل

النث!يويه:الطبيةال!افل

المسلمين،بلادفيالمسيبحيالتبشيروسائلاخطريعتبرمنالطبيالعلاجإن

بالذاتالصحيةوالقوافلبهاالخاصةالمستشفياتإثشاءفيالمسيحيةدرجتوقد

مورليسونالمبشرقالوكما،اللاجئينتجمعاتأماكنوفيالفقيرةالدولفي

المرضىبينالتنصيرأعمالمنالأساسيةالغايةأنحلىريببلامتفقون)نحن

(.الحيةالمسيحيةالكنيسةفيعاملينأعضاءندخلهمأنالمستشفياتفيالخارجيين

تبشيرية:مهمةفيالذاهبالطبيبتنصحوهيهارش!ايداالمبشرةوتقول

بالإنجيللهمفتكرزوقلويهمالمسلمينآذانإلىلتصلالفرصةتنتهزأن)مجب

الفرصتلكأثمنفإنهوالمسعمثفياتالمستوصفاتفيالتطبيبتضغأنوإياك

(.الإطلاقعلى

لخطورةمؤكدةوقراراتهاتوصياتهاتكونأنعلىالتنصيرمؤتمرا!وتحرص

الإرسالياتمنالإكئار)ويجب:فتقولالتبشير،فيالطبيالعلاجاستخدام

المسلمينعلىتأثيرلهمويكونبالجمهور،دائمامجتكونرجالهالأنالطبية

كلقبلمبمعرأنهواحدةللحظةولوينسىلاأنالإرسالياتطبيبعلىويجب

ذلك(.بعدطبيبهوثم،شيء
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لاالمسلمينلأنالحفاوةفريديلاقينالطمثيتعاطيناللاتيالمبشمراتوالنساء

المرأةتذهب)وعندماسوءالهنيضمرونولاالمب!راتالنساءباعماليهتمون

والسستراتالراهباتمجموعاتفإنبطنها،فيمالتضعمستشفىإلىالحامل

يقحنذلكبعدثموالضلواتالإنجيلمنشيءبترتيلالولادةساعةيقمن

اللهرسولقالكمااليمنىأذنهفيلهيؤذنمنالمولوديجدلاوبداهةبالتوليد،

وسلم.عليهالثهصلى

إنشاءعنيرضىلاالمبشر)إنهارشمون:بولالطبيبالمبشرويقول

(.نصارىونساءهارجالهالنجعلالعرببلادفينحنؤجدنالقد،مستشفى

الطبية؟االوصاليا!طويئع!الطببمالتعضيويتمكيص

:النصارىالأطباءوحجراتمستوصفاتفي-ا

معبالدعاءأيديهمرفعمعالقديسينصورتحملالتياللوحاتتوضع

الانتظارحجرةفيالمنتشرةالصورإلىإضافة،القديسعنقفىالصليبحمل

.والاستقبال

:المدنمسعشفياتفي-2

وكذلك،المناقشةفيالتطرفإلىيدعولابأسلوبللمرضىالإنجيليذكر

توزيعمثل،كثيرةأساليبوهناك،بهموالاجتماعالمرضىزيارةطريقعن

وغيرها.والأشرطةالكتب

:والمعسكراتوالفعافيالأدكالفي3-

كلمنالناسفيأتيطويلبوقتيصلأنقبلالطبيبمجيءعنيعلنون

الأحوالجميعوفي،الطبيبقدومالجميعوينتظرمرضاهممجملونصوب

http://kotob.has.it



ا؟صدمد4الهه!ف!ال!ف!الطب!التنصعو

19

هويمثفيهالذيبأنالاعترافعلىمجملوهأنبعدإلاالمرلضيعالجونلافإنهم

المسيح.

وسيلةإلىالإنسانيةالمهناممرممنواحدةوهوالطبالمبثرونحؤلوهكذا

ديعهم.فيالمسلمينفقراءفعفتنالروحتستر!وانماالبدنتأسرلارقوأداةخداع

انتشارهم!عذلكخلافالناسهؤلاءمجيءالسودانفينحننظنهل:ثم

.والغربوالعثرقالشمالأقصىالىالجنوبأقصىمنحريةبكلالواسع

مععددةوأساليبمناهجالمسيحيةللعقيدةالتبشيريال!ن!ثاطمراحلشهدت

فالنوع.الحضاريالمجتمعاتومستوىالأزمنةبتفاوتتفاوتتالإنجيللنشر

العامة،والأماكنالكنائسفيالعاموالوعظالفرديالإقناععلىيرتكزالأول

للعملالنموذجيةالوسيلةوهي،وتعاليمهوسماتهالمسيجبحياةالناسلتعريف

.عصورهنحعلففيالتبشعري

منذلكوغيروالتعليمالعلاجطريقعنالعبشيرفيفيتمثلالثانيالنوعأما

حديثأ)1(.المبتدعةالأساليب

ص!اء!ط!7أ!أ،3باسمتعرتالئالارسالياتبهتقومالذىالتبثرمنالأرلالنوع(همل)1(

فترةوبدأتالغرييةالحكوماتمعتحالففيالمسيحيةدخلتعندمابعيدةفترةمنذ7أ33ولهأ

الميحى.بالغربيعرفماظهورعليهترتبالذكطالأمر،بقوةالرئنيينبينالتثر

المساعدةالتبثريةالإرصالياتعليهايطلقالئالارصالياتبهتقرمالذكطالئانالنوعاما

Subordinate Evangelistic Missionوقد،الصناعيةووالعلاجيةالتعلبميةالارسايىترمنها

تحالففيالم!يحيةالاصتعصاريةالدولدخلتعندعاعثرالتاسعالقرنفيحديثأالنرعمناظهر

رقد.الأولىالعالميةالحرببعدخا!ةو(فريقياأصياضعوبعلىلليطرةالارسالياتمع

بدراصةترتبطالمسيحيةلثرتطرراامحروساثلالحديثالعصرفيالإرسالياتبحضاضخلت

النئر.فيوالمرنيةالمعبةالاعلاموصائلصتخلمةوالعمالالأصرةحباة
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منالأخيرالريعفيإلاالتبشيروسائلمنكوسيلةالعلاجاهميةتطهرلم

والتيوأمريكاأوريافيالطبيةالجمعياتتكؤنتعندماعشر،التاسعالقرن

الإرسالياتأصبحتثمومنالعبشير،مراكزفيوالممرضينالأطباءبتأهيلتقوم

Medicalالعلاجية Evangelistic Missionsالهامة،التبشيروسائلمن

)1(.وقسوةخرافيةبوسائلالعلاجفيهايمارسالتيالمناطقفيخاصة

عنيزيلالعبشيرمراكزفيوممرضينأطباءوجودفإن،ذلكإلىوبالإضافة

يزيلكما،المبشرينصحةالتفكيرفيعناءالتبشيريةل!رسالياتالمركزيةالإدارة

البلادفيللعبشيرأنفسهميرشحونلمنوالأصدقاءالأهلمعارضةأحيانا

فيهاتمارسالتىالمجتمعاتفيالطبيبالمبشروجودعنفضلاهذا.المختلفة

نفوذعلىالقضاءفيتساعد،المرضىلعلاجسحريةكقوةوالتمائمالععاويذ

)2(.الوثنيةالمعتقداتأعمدةأحديمثلونالذينالعرافين

صغيرمستوصفإنشاءعلىالتبشيرمراكزمعظمفيالعادةجرتوقد

المراكزمنالعوعهذاوحتى،والمبشرينالأهاليمنوالعاملينالتلاميذلعلاج

بالأدويةالحالاتمنكثيرفيوتزؤدهالحكومةعليهتشرفكانتالعلاجية

الجنوبفيبالعلاجالإرسالياتاهتمامفإنذلكعداوفيمامجانا)3(.والممرضين

)1(.6.Vol.,LXXI, pp,546 Dinnis Op Cit, Vol.,2 pم!ل!ح,Evangelisticwork.

MEDICALهنبردبالطبيةالتبسراجعية)تلجصعيااههذمن MISSIONARY

EDINBURGHبنيريرركالعالميةالطبيةالتبشكلوجمحية(IMMS)

(Vol.LXXI,0291 .P.155 (T!ح!ولص

)1(371,,AnnualReport on Medical Health Work, 9 Dec.,.0391 .P .RO fo

14648د.262
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وبعضغوردونلإرساليةالتابعةلويمستشفىعلىفقطمحدودأكان

.السودانفيالثلاثعنياتفيمؤخرأأنشئتالتيالصغيرةالمستشفيات

الوررانه9+)فيلو!متانف!

للارسالياتالتابعةالمستشفياتوأهمأكبرمنالمسعشفىهذايعتبر

عشرقرابةاستمرالحكومةقبلمنشديدضغطبعدانشاؤهاتموقد،بالجنوب

.سنوات

أعالىبمديريةغوردونإرساليةأنشأتفقد،لويمستشفىإلىبالإضافة

Luaiوجيابور،ام329عامLerلرفيصغيرينمستشفيينالنيل Borعام

مراكزهافيمستوصفاتثمانية0391عامحعىأيضالهاوكانت،3891

المختلفة.التبشيرية

الجمعيةبإدارةالسريةالتقاريرمنجمعهاتمالتيالإحصائياتوتشير

.بالجنوبالعلاجيالتبشيرمجالفيغوردونإرساليةإسهاممدىإلىبندن)1(.

ناحيةمنغوردونإرسالعةبعدالثانيةالمرتبةفيالأمريكيةالإرساليةتأتي

أعاليبمديريةناصرفيمس!تشفىتمتلككانتحيث،العلاجيبالعبشيرالاهضمام

الترتيبفيويليهاوبيبور.هلودولعبأكوبومنكلفيومستوصفاالنيل

بانيانجمستوصفأتمتعلككانتحيث).ول.ا.3(الداخليةالسودانإرسالية

BanjangودوروDoroبداوقد،النيلأعاليبمديريةالحبشيةالحدودعلى

كالآلط؟تسلسلهاحسبوهيللحصعيةالشرلأ2النقارمنجمعتالإحصانيةحعذه)2(

6-4591,,.CMS,Annual Report,,4-2391 .p Xi,,5-3491 .p Xxii,9-3891 .p Xii

,.56.p.44.,9-4891 p
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الحبشة،منالإرساليةطردتأنبعدام389عامالمستوصفينبهذينالعمل

S..U)المعحدةالسودانإرساليةالثالثةالمرتبةفيوتأتي )M،الإرسأليةأما

.المجالهذافييذكرنشاطلهايكنفلمالإيطالية
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الثاليىالفصلى

العل!يةادوليةالمنظمات!يقعنالطبيالتنصير

لعدةوذلكالتنصيرتدعمالعالميةالدوليةالمنظماتبعضأنشكلا

:أسباب

العنصيرتدعمنصرانيةدولالمنظماتهذهمؤسسييأن/ا

القساوسة.منويعضهمالنصارىمنهمالمنظماتهذهفيالعاملينأن2/

.كبرىنصرانيةدولمنالمنظماتلهذهيأتيالذيالدعممعظم3/

الأمثلة:بعضصالعك

العلليةالص!ةمفظمة

وهيكثيرةفوائدولهاهامةعالميةدوليةمنظمةهيالدوليةالمنظمةهذه

النصرانيةالمنظماتمنكثيرقبلمناستهدافهاتمولكنتنصيربةمنظمةليست

أهدافهم.لتحقيق

)1(:النصارىفبلمنالعالميةالصحةمنظمةاستهداف-ا

إلىالدعوةفيوالأساليب)الحيلكعابفيغزالفوزيمصطفىيذكر

العبشير()2(:

مشتركةلجنة-العالميةالصحةلمنظمةالرئيسيالمركز-جنيففيقامتوقد

ألاالعالميةالمنظمةتأسيسشروطأهمومن.العالميةالصحةومنظمةالمبشرينمن

وأدينيةأوقبليةأوعنصريةأوسياسيةاعتباراتلأيةوأهدافهاسماستهاتخضع

7.أ91_ص،غزالفرزيمصطفىللتبشر،الدعرةفيوالأسالببالحيل)1(

)2(
كانوإنعالمالمعتوىعلىكثكلةإمجاياتلهاالمنظمةهذهإنحيثالكاتبرأىليسهذا

مباضرة.رغرملتويةطرقعنتالطفهىللتصرماعدةهناك
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69

منظمةوبينالمبشرينبينومعشعبةكبيرةصلاتعلىقاثموالتعاون.عقائدية

فيمثلأمجريفيماللغايةخطيرةصورةالتعاونهذاأخذبل،العالميةالصحة

المسلمة.أفريقياقارةفيوخاصةالفقيرةالمسلمةالمجتمعات

البياناتهذهالقارئأمامعنهانضعذكرناهاالتيالمسيحيةالطبيةواللجنة

ةالخطيرة

مجلس:المسمىالوباءمعمباشرةالمسيحيةالطبيةاللجنةمنعلاقةتقوم/ا

العالمي.الكنائس

العالم.أنحاءفيالتبشيرلةللكنائسالطبيالعملبتنسيقالطبعةاللجنةتقوم2/

)صيغة(علىتجتمعلماليومحتىالنصرانيةالمذاهبأنالخطيروالأمر3/

يتعلقالأمرمادامالخلافاتينسىالكلالتبشيرفيذلكومع،لعقيدتهمواحدة

عقائديا.المسلمينبإبادة

كنيسةآلافخمسةمناكثرالطبيالكنسيئالتجعهذاأعضاءيبلغ4/

ذلك.وغيرعلاج!ةومؤسسة

التبثيرانبلوغيرها،افريقياقارةفيالطبيالتبشيريالنشاطيعركز/ه

العربي.الخليجدولبعضفيمتعددةصورأأخذالطبطريقعن

العرليةالدولتقومالتيالعالميةالصحةمنظمةمعبالعنسي!يتمكلههذا

التيالعالميةالصحةمنظمةهيوهذهبها.عضويتهااشتراكبسدادوالإسلامية

أ1(.التبشيريةالهيئاتومعالمبشرلنمعتتعاون

قدولكنصحيحالأمرهذاإن:ونقول،المؤلفذكرهمانؤيدلا)ونحن

.02-96،خلإصلاا(1)
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فوائدفإنوإلا(العالميةالصحة)منظمةالمنظمةلهذهمباشرةغيربطرقيكون

"1(.ومعلومةومهمةكثيرةالعالميةالصحةمستوىعلىالمنظمةهذه

تدعممباشرغيربطريقالمنحدةبالأممالخاصةالمرسساتبعض-2

والمعنويالماديالدعمطريقعنوذلك،النصرانيةالطبيةوالمنظماتالتنصير

ذكرناها.كماالأموركرمنوتسهيل

فسوف).0.5.ل!الحكوميةغيروالمرسساتللمنظماتبالنسبةأما-3

الثه.شاءإنلناالمتاحةبالإحصائياتمدعمخاصبحثفيلهانتطرق

الأرض!بقاعكافةفيالتنصيردعمفينجحتوالمنظماتالخدماتوهذه

منوالمؤسساتالمنظماتهذهتجدهالذيوالمعنويالماديالدعمبفضلوذلك

والأفراد.الدول

مساعدة)هنزوان(أمرمانيمدينةفيبالتنصيريشتغلونفرنسيون)طلب

الصحي،للمركزالأدوبةبتقديمخموردفينالفرنسيالتعاونوزيرفبادرصحية

لإصلاحفرنكمليون06بمبلغالقريةبمساعدةالاورييةالوحدةمنظمةووعدت

المسلمينبقرىالغربيةوالمنظماتالمنظمةاهتمامسريخفىولا،الصحيالمركز

()3(.الفقيرة

الفهد.العزفىعبدالدكتورالمولفرأي)1(

وتمير.دواءبعنران16ص)9(رقمالدورةفيالكوثرمجلةفيلرت)2(
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العكوميةفيرالمنظمات

التعويص:

ويصفة،التأييديةوالمنظماتالإنسانيةالمساعداتمنكثيرةأنواعهناك

ومنظمات،تطوعيةومنظمات،حكوميةغيركمنظماتتصنيفهايمكنعامة

اليوميةالحياهوبلغةوهكذا.(المجتمععلى)تعتمدقاعديةومنظمات،عالمية

أيةإلىل!شارةواسعنطاقعلىيستخدمالحكوميةغيرالمنظماتمصطلح

علىونتعرفنعرفانعلينامجبهذامنوبالرغم.إنسانيةتطوعيةمنظمات

الأتية:بالتعريفاتنلموأنالحك!ميةغيرالمنظمات

العمرميه:غيوالمنظمات

إماودوافعهافوائدأيةعلىللحصولتسعىولالأفرادمملوكةمنظماتهي

وهيبنفسها.ومهامهاشخصياتهاوكتابةبتحديدالمنظمةتفوم.دينيةأوإنسانية

المجلسمعاسعشارهعلىوتكون،التجاريةوالقطاعاتالحكومةعنمنفصلة

رقمالفقرة،المتحدةالأمملمعايعرطبقأالمتحدةبالاممالاجتماعيأوالاقتصادي

مؤسسات،محترفةجمعياتعنعبارةالحكوميةغيرالمنظماتتكونريما)7(.

مشتركةاهتماماتذاتجمعياتببساطةأوالجنسياتمتعددةأعمال،وقفية

فيالخفاءفييعملمامنها(والإغاثة)التطويرالإنسانيةالمساعداتناحيةمن

(.أخرىوأعمالالتنصيرمجال

الغاه!:عيةالقكلالض!اكه

فيتعملفوائدعلىللحصولتسعىلاخاصةإنسانيةمساعداتمنظحاتهي

تنفيذياتصالقائمةعلىتحافظالعالصيللعطويرالمتحدةالأممفوكالة.الإغاثةمجال

بها.الخاصالتطؤعيالعاونمكتبمعالمسجلةالخاصةالتطوعةللمنظمات()إداري
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ماوغالبأ،المريكيةالمتحدةالولاياتداخلالمؤسساتتلكقواعدتكونماعادة

الحكومية،غيرللمنظماتكمفرداتالخاصةالتطوععةالمؤسساتمصطلحيستخدم

.الاستخدامغيرشائعالخاصةالتطوعيةالمؤسساتمصطلحويبدو

الدالمية:المنظماث!

وأعالميعملإطارداخلتعملقهي،عالصيتأثعرذاتمنظماتهي

.خاصإعفاءأو/وتشريعأواتفاقأوحكوميبتكليف

العلياالمفوضية،(Iعص!)اليونسيفالأطفالصندوق:ذلكعلىوأمثلة

الغذاءبرنامج،والاجتماعيالاقتصاديالمجلس،)اللاجئينلشؤون

الأحمر.الصليبومنظمة،(FAO)والزراحةالغذاءمنظمة،(FB))العالصي

غيرالمنظماتقطاعداخلالهامةالمؤسساتمنعددفهناكهذاإلىبالإضافة

المجتمعلمنظمةطبقابلدانأريعفيتعملالدوليةالحكوميةغيرفالمنظماتالحكومعة.

منتتكونانيمكنالمنظماتفتلك.(OECD)والتطوروالاقتصادللععاونالأوريي

المنظمات:المثالسبيلعلى.أخرىمنظماتتتبعحينماالجنسياتضعددهيكل

وأ(الأطفال)أنقذتشيللرنذاسيف،العالميةفيجنورلد،كالىاشاسالكاثوليكية

والمجلسالأمريكيةالمتحدةالولاياتفياكشنإنترمثلالمنسقةالمنظماتاكسفام.

بينالتنسيقفيوتساعدممثل،جنيففي(ICVA)التطوععةللوكالاتالعالمي

المنظماتأيضاوتسمى(GRO)القواعدومنظمات.الحكوميةغيرالمنطماتنشاطات

لخدمةعيادةوتتضمن.محليةمناطقفيوتنشأتوجد)5!س!(،المجتمععلىالقائمة

تديرهغذاثيويرنامج،للمجتمعالدعمأنشطةلمكديمتتطوعمحترفةمنظمةالفقراء

الحغ....للفلاحينجمعيةوالمجتمععفيأبرشية

والخدماتالإغاثةتقديميمكنهاكقنواتتعملالهامةالمنظماتوتلك
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عنهامةمعلوماتعلىالحصولأيضأخلالهامنويمكن،للمتضزرينمباشرة

.الناصأولثكاحتياجات

المنظماتقبعض.بشدةتتنوعالحكوممةغعرالمنظماتوعملدوافع

.المتضررةوالجهاتللأشخاصالفوريةالإغاثةتقديمفيتتخضمىالإنسانية

غيرالمنظماتوبعضالأمد.طويلالتطويرفيمتخضصالاخربعضهابينما

علىللحصولالسياسيةالاتجاهاتبدعمبعضهابينما،سياسعةغيرالحكومية

منهاالجديدولكنجيدةمؤسساتالمنظماتتلكمنالكثيرالمصالحع.بعض

وأحديثةدينيةالمنظماتهذهبعضيكونريما.الصحيحةالطريقةمعرفةتنمصه

غيرالمنظماتتعريفالمهامتخطيطحيثمنالأفضلمنيكونربما.دينيةغير

المفيدةالمصنيفاتويعضوخبراتهااهتمامهاومناطقفاعليعهاحسبالحكومية

تتضمن:للمخططين

ميحصة:فاعليه!ثاتممرميةغيوخظمات

والإمداداتالخدماتبتقديمفورأوتستجيبالعالميبالدعمتتمتعوهذه

الضخمة.

!الت!و:بالحمنولرمياالموقبطهالعموميةغيوالمنظمات

معداتهااستخداميمكنولكنوالتطور،العلميةأبحاثهاعلىتعكفوهذه

الأمراضتفشيومنعالعامةالصحةتعريزمناطقفيالحاجةوقتوخبراتها

التكنولوجيا.وبناء

الممال!:فىاتالعماعات

الكوارثاثناءمساهماتيحمعتقوم،الطيرانناديأوروتاريناديمثل

غيرشرعية.بأعمالتقوموأحيانأ
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لعوفيه:1Iالم!نيهالعمعيه

خدماتتقدم،الطبيةالجمعيةالمثالسبيلعلىومها،المجموعاتمثل

العنصيرعلىيساعدويعضهامتخصصةمصادروتنتجمتخصصة

المقيميق:ممديه

المجتمعلتحريكهامةووسيلةساميةدوافعذاتالقواحدمنالمجموعةهذه

جهوداوتبذلالكوارثأثناءل!غاثةالمجتمعمساهماتتجمعفهي،المحلي

الكارثة.وقعمنللتخفيف

الدينيه:الجمعيات

،الطعاموتقديمالمأوىوعرضللمساعدةمتواجدةالمجموعاتهذه

التنصيرمجالفيخفيوأحيانأعلنيبشكلتعملوغالباأخرىخدماتوتقديم

لتوصيلحيويأدورأوالخاصةالحكوميةالمعأهدتلعب4ا!دليميهالمما!د

جمعمنوالشفاءالإعدادكيفيةعنالشعوبمنالأعظمللسوادالمعلومات

للمشردين.ملاذممنتوفيرويمكنهمالكوارثأنواع

التبو!:مفظمات

تظل،الحكوميةغيرالمنظماتتقدمهاالتيالإحسانأعمالإلىبالإضافة

الاستعدادوبرامج،والمشرديناللاجئينلمساعدةماليدعممصدرالحكومات

التطويروكذلك(،اللاجئينودعم)كالطعامالطارئةوالمساعداتالجيد،

سنويةتمويلبرامجتقدمالحكوميةالتبرعفمنظماتالأمد.طويلالاقتصادي

(المثالسبيلعلىالمعحدةالأمم)كوكالاتالدوليةللمنظماتطارئوتمويل

الإنسانيةأهدافهالعحقيقتشغيلهاأجلمنبهاالموثوقالحكوميةغيروالمنظمات

ولقدالمتبرعةالحكوميةالوكالاتتلكعلىالأمثلةإحدىهي)يو.أس.هايد(

المساعداتإدارة(OFAD)الخارجيةالكوارثفيالمساعداتمكعبأسست

http://kotob.has.it



؟صهميةlالبه!ف!الغفيالطث!الثلصبو

201

ولس!5(هالخيرالأعمالللإحسانالأورييالمجتمعومكتب،الطارئةالأمريكية

يقدمهاالتيالإنسانيةالمساعداتتديرالأورييةالمفوضيةخدماتمنخدمةهو

متبرعأكبرهوالأوريي)الاتحادالأورييةغيرللبلدانالأورييالإتحاد

الأورييالمجتمعمكتبومهمة(.العالممستوىعلىالإنسانيةبالمساعدات

باستخدامللكو)رثالاستعدادتتضمن(ECHOالخيرلأعمالال!حسان

لها.تعرضأالأشدالمناطقفيالكوارثمنالوقايةوتمويلالمبكرالإنذارأجهزة
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الثالدف،لنصلى

الطبكلياتطريقمنالطبيالتنمير

الدبيوالتعليمالض!يةوالمعاهة

كلباتإلىالدخولطريقوعنالعلاجطريقعنالننصيرأنالمعلوممن

ويكفيوالت!نصرللنصارىجدأمهمالطبيالتعليمأوالصحيةوالمعاهدالطب

مبشرينباسماءتسمىصحيةومعاهدالطبكلياتمنكمبرأإن:نمولأن

والنصرانيةالتنصيرخدموا

ينظريكنلمالتنصيريللنشاطالمبكرةأوالأولىالمراحلفيأنهالعلمومع

كموضوعإلعهينظركانغالبأبل،النصرانيةنشروسائلمنكوس!يلةللتعليم

تغيرتوقد)1(.أجلهمنالإرسالياتأرسلتالذيالرئيسيالهدفمعيععارض

عشرالعالثالقرنفيالعنصيرميادينفيالتجاربأثبتتعندماالنظرةهذه

أفضلمنالطبيالتعليموخصوصأالتعليمبأن(الميلاديعشر)التاسعالهجري

النصرانية.لنشرالوسائل

نجد:وامعببننكونولكي

العلميةوالكلياتالجامعاتلإنشاءخاصأاهتمامااهتمتالنصرانيةالدولإن

وفيوييروت.القاهرةفيالامريكيةوالجامعةمانيلاكجامعةالمسلمينبلادفي

)الفكرةبعنوانبألقاهرةالأمريكيةالجامعةمديرواطسونالدكنورألقاهامحاضرة

نسرفنحنبالاسماء،لابالمحتوياتنهتمالدينيةسماستنافي)إننا:قال(العظيمة

مبادئتدخلوعندماعقيدتنا،مبادئيقبلمسلمافتىنجعلاننستطيعحين

فيهيسمىأنيوممنولابدبنفسها،تنموفإنهاالمسلمالفتىحعاةفيالنصرانية

)1(8.CMRVol., LXXI,0291 Op. Cit, p
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الذيالطالبإن.الإسلاميللعالمالعاديالطابععنحياتهطابعيميزاخرباسم

غيراخرشخصأيكونالحالةهذهفيأنهغيرمسلمأ،نفسهيعتبرأنيمكنيمركنا

()1(.المسيحطريقفيالشبابنسئرأننستطيعالدينيةبسياستناوأنناجأءناالذي

والكتبوالنشراتالمطبوعاتبطباعةمهتمةنصرانيةمنظماتوجدتبل

المنظماتهذهومن،النصرانيةوالمؤسساتوالمعاهدللكلياتبالتنصيرالخاصة

)2(:المثالسبيلعلى

)1(Fellowship of Faith for Mission

الأوسط.الشرقفيالنصرانيةنمثرمنظمة)2(

)3(.الكويتفيالتبشيريالخطركتابفيذكر

جميلة-الماترونطويلةلسنواتالتمريضيةالهيئةرئيسةمنصبشغل

تنصيرعلىالطويلالعمرمدىعلىخدمعهافترةطوالعملتحيثخوري

الأخيرةالسنواتفيإلاالمشبوهالنشاطهذاإلىأحدينعبهولم.العمريضيةالهيعة

منها.للعخلصوحاربكافحالذيالعوضيالرحمنعبدالدكتورعهدفي

الصحةبوزارةعملمنكللمسهاالتيالشديدةعنصريتهاعنهاعرفوقد

الأسس.تتبعكانتحيث

الطببكليةالعاملينفهرستإلىالنظر)يكفي:الطبكليةعنويقول

منمعظمهمكانحيثالتدرش!،هيئةفيبهاالعاملينالمسلميننسبةلتحديد

قسيسنرجلحضرفترةويعد.الجراحةقسموهوواحدأقسمأماعداالنصارى

.ام01/7/339بتاريخ62،31عدد،المصريةالياسةجريدة)1(

35.صحى،7041،عكاضةإبراميمد.،العرلىالوطنفيالتنصريالنشاطعنملامح)2(

534-538.ص،8591،الحصينالعزنرعبدأحمد،الكويتفيالتبثسرىالخطر31(

http://kotob.has.it



ا،!لأهيهالبهدف!الفف!الطبيالثنصيو

501

الأطباءالعاملينإلىأساءأبوناجورجاسمهالأصلعراقيجراخطبي!ث

(.استقالتهمعظمهمقدمحيثالجراحةقسمفيالمسلمين

جورجالدكتوردأ!بلالحدهذاعندالمؤسفالوضعيقفالمويقول

الأطباءمعظممنالتخلصعلىالصباحبمستشفىانذاكعحلوالذيأبونا

بقسمهالعاملاتالمسلماتالممرضاتيضطهدبدأثم،وكباراصغاراالمسلمين

()1(.الصباحبمستشفى

النسبةأكبرلهنالنصرانياتالممرضاتفإن،والتعييناتللترقياتبالنسبة

عشرةكلبينأننجدالسنويالترقياتكشفإلىواحدة)نظرة:أيضأفيقول

(.مسيحياتوفلبينياتهندياتوالباقي،فقطمسلمةواحدةمرقياتممرضات

الثهعبدبنمحمدللدكتورالكوارثعلىالسائحونبعنوانمقالفي

كلياتأمريكا)تفتتح:يقول96ص185العددفيالبياننشرتهالسلومي

مستمربشكلأراضيهافيالنصرانيالتبشيروأصولللدعوةومدارسومعاهد

ولكن،!اعلامهوكنائسهمؤسساتهلهفهذاالدينيةهويتهمعلىللحفاظلا

الأديانتبديلفينحصصةهيإنماتنظمالتيوالمؤتمراتتفتتحالتيالكليات

أمريكا(.خارجالمجتمعاتواختراق

الحصين.عبدالعزفىأ-مد،الكويتفيالتبثويالخطر)1(
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الر،3،لفصلى

ثالتوظيفالغامةال!بيةالمثعركات!ريقعنالطبيالقنصير

الطبيةوالأب!زةالاهويةشركاتأو

توظيفشركاتوجودوهو،مهمالموضوعهذاأنالقارئأخيشكلا

بلادإلىوتوسلهمالنصارىوتختارالتنصيرأهدافتخدمالصحيةللعمالة

.والمستوصفاتالمستشفياتداخلللعملالمسلمين

للمنظماتالمتواصلودعمهاالطبيةوالأجهزةالادويةلشركاتبالنسبةوأما

فكثيرالنصرانيةالطبيةوالمؤسسات

هيالطبيةالأجهزةأوللأدويةالمصنعةالعالميةالشركاتأكثرأنالمؤلمومن

أخيهـاليك،الأروييةأوالأمريكيةسواءالنصارىيملكهاكبرىشركات

:الموضوعهذافيالمهمةالنقاطبعضالكريم

التمريضيةالهيئةرثسةأن،للممرضاتالخارجيةالتعاقداتمسألة:!ب

وتختارالهندتفضلكانتالعالمبلادكلومنالهند،إلىمرةكلفي)تسافر

نأوالغريب.مسيحياتممرضاتمعتعاقداتهامنا%55كانحيثالهند،

معتتعاقدكانتجميلةماترونأنإلادياناتعلىاحتوائهابرغمالهند

ومدارسمعينةأماكنإلىتتجهكانتبلفحسبهذاوليس،فقطالمسيحيات

()1(.المقدسوالقلببينروالقديسيوسفالقديمسمنمعينة

76نكسةبعدالجمبعفوجئالفدالمصدر)2(نفسفيأبضاويذكر:

أرياعثلاثةمنأكثرأنتبينحيثمصر،منالإعارةنظامفيغريببتحويل

534.53-هص،الكويتفيالتئر!الحطركنابهفيا-لصينالعزنرعبدبنأحمد)1(

537.صالمصدر،نفس)2(

http://kotob.has.it



؟صهمعهlالبه!ف!الفف!الطيالتنصرر
701

الكثيرقام.المصريينالقبطمنكانواالموظفينديوانطريقعنللتعاقدالمرشحين

الترشيحلهذاجذوراهناكأنفتبينالتحولهذاأيسسعنبالبحثالأطباءمن

الصحةوزارةقبلمنإليهممنتمينطريقعنالمصريالكناس!مجلسقبلمن

منكانانهكذلكوتبينالرئيسيةالوظائفمعظميشغلونللأسفالمصرية

الصعبةبالعملةراتبهمنمعينةنسبةبتحويليقومأنمصرمنالترشيحشروط

المصرية.القطةالكنيسةلصالحع

منالمبشرينتستوردمانت)بالفيلة(الأمريكيالمستشفى)إن:أبضاويقول

(.والممرضاتالأطباء

خطة)007بعنوانمقالةفىخانالإسلامظهرالدكتورويذكر:

الخيام)ضاربواسمهاتنصيريةمنظمةتوجدأنه-3132ص(العالملمنصير

العناصرتوفيرفيمتخصصةوكالةوهي،بامريكاسياتلفيومركزها(الدولية

بمختلفحافلسجلولديهاالتنصيريةالمنظماتلمختلفالمناسبةالبشرية

أولومن.المتطوعينلجذبالجرائدفيإعلاناتفيتنشروهي،الممكنةالوظائف

عملهمفيبالسريةيتحلواأنلإعلاناثهاالمستجيبونيتلقاهاالتيالنصائح

وحياتهم.

علىالتصريضعمالةإحضارفيتركزالتوظيفشركاتأنالغريبومن:

إسلاميةدولتوجدأنهالعلممع،غيرها(،العد،)الفلبيننصرانيةمعينةدول

نعتقدكنا!انوغيرها(.،باكستان،الأردن)مصر،مثلالثغرةتسدأنتستطيع

تكونالأوسطالشرقفيللعملتأتيالتيوالهنديةالفلبينيةالعمالةمستوىأن

إلىمنهمالكثيريهاجرذلكوبعدمستثفياتنافيتتعلمثمجيدةغيرالبدايةفي

الغرلية.الدول
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الاتي:عملمنلابدولذلك

وهذا،دولةكللأبناء(للتمريض)كلياتصحيةكلياتفتحضرورةا-

الإسلامية.الهويةعلىالمحافظةمعالحفيقيالاستثمارهو

.مثلالإسلاميةالدولفي(التمريض)كلياتمستوىتحسينمحاولة2-

الدولهذهمنالإسلاميةالعمالةلإحلالوذلكإندونيسيامصر،،باكستان

النصرانية.العمالةمحل

الدولداخلوجودهاعندالنصرانية)التمريض(العمالةمراقبة3

الإسلامية.

غريب.فامرهاوغيرهاالأدويةشركاتتبرعاتاما*

)13(العددفيالدورةالكوثرمجلةفيالسيوطالرحمنعبدالدكتوريكتب

:فيقول(إليك)رسالتنابعنوان

منالملايينبمئاتلأفريقياغربيةومؤسساتشركاتتبرعاتعن)نسمع

أبناءعلىهؤلاءمنالزاثدالعطفهذامنالبعصقوشتغرب،الدولارات

الشركاتهذهأنوهيبأفريقياعملمنيعرفهاحقيقةهناكولكنأفريقيا،

لتخصمقاربقدصلاحيتهاانئهاءأنأوتسويقهاتستطحلمأدويةمنتتخلص

(.الضرائبمنقيمتها

الكوليسترولتقليلادويةمنكميةالصومالفيرأيت)وقد:يقولثم

ورأينا،زيادتهالاالدهونقلةالمشكلةحيثالمجاعةمخيماتفيالدمفيوالدهون

(.هناكمنهافائدةلاكعيرةوادوية...للأعصابمهدئةادوية
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الدام!الفصلى

الحرو-والأزماتالإفاثة،،الكوارثطريقمنالتنصير

المنظماتإليهاتسللتالتيوالخطيرةالمهمةالأبوابمنيعتبرالبابهذا:

إلاحروبأوإنسانيةكارثةنجدنكادلاحيث.النصرانيةلنشروبفوةالتنصيرية

علىتنقضالتىبالمئاتأحيانابلوبالعشراتالنصرانيةالمنظماتوجدت

.الأخرىالجهةمنالتنصيروممديدجهةمنالإغاثةلتمارسالضعيفةالشعوب

بالأزمات(النصرانية)خصوصأالعالممةالمنظماتاهتمامأنوالحقيقة

هامة:أسبابعدةلهوالكوارث

وهذاشيءلأيوتقبلهاالعونيدلمدالمنكوبةالشعوبتلكاحعيأجا-

التنصيرأمريسهل

حيثلهمالعونيدمدسرعةعلىتساعدوالمنكولينالمرضىكثرة2-

.معتقداتأوأفكارأئسيقبلونذلكويعد،المساعدةهذهسيحفظون

مماوالمحاسبالرقيبيغيبحيثالكوارثهذهتسببهاالتيالفوضى3

التنصيرنشرسهولةعلىيساعد

وأإسلاميةدولفيتكونوالأزماتالمنكوبةوالمناطقالشعوبمعظم4-

لنشرالمنظماتلهذهثمينأصيدأيعتبروهذا،07%بنسبةوذلك،إسلاميةشعوب

النصرانية.

عبدبنمحمدللدكتورا85العددفيالبيانمجلةنشرتهجميلموضوع:!ب

:يمول(الكوارثعلى)السائحونبعنوانالسلوميالثه

أنحاءوفيأمريكاداخلفيالدوليةالإنسانيةالمنظماتبعضبهتقومما)إن

منيعتبروالصراعاتوالحروبالأزماتمواقعفيولاسيصا،العالممنمتفرقة
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ومن،الإنسانبحقوقالأولىبالدرجةمعنيةمؤسساتمنيقعأنحقأالمخجل

:المثالسبيلعلىذلك

أمريكا.فيالجنسيةالقساوسةفضائحلنغطيةالتبرعاتمندولارمليار1-

والثقافة.الدينتغسرفيالإغاثةاستغلال2-

.الفاسدةوالأدويةالأطعمةتوزيع3

الضرائب.استغلالوقصصوالماليالإداريالفساد4-

الغذاء.مقابلالجنس5-

والثقافةالدينتغييرفيالإغاثةاستغلالوهو)2(رقمهويهمناماوأكثر

.الفاسدةوالأطعمةالأدويةوتوزيع

لطلابالدراسيةالمنحسياسةانتهاجالحكومعةغيرالمنظماتبعمقتععمد

منالأمريكية)سورس(منظمةوتعتبرثقافيةأوسياسيةلأهداف،الفقيرةالدول

.المجالهذافيالمنظماتأقوى

العالمفيإكاثيعمللأيالملازمةالأنشطةمنالعنصيرأوالدينتغييريعتبر

غراهاميشيرذلكوفي،الخصوصوجهعلىالفقيرةالدولوعامةالثالث

لتغييرالإغاثةاستغلالمنعن.جواثبالفقر()سادةكتابصاحبهانكوك

لكن،الكوارثإحدىفيإثيوبيافيكصحفيكنتالقد:بقولهوالثقافةالأديان

فهناك،الكارثةعلىللسياحة.يصطفونالذينوحدهمليسواالصحفيون

وبجوارهم،العالميالغذاءبرنامج،واليونسيف،jالفامثلالتطوعيةالوكالات

ممئليهأرسل)فقد:المؤلفيقولوكما،العالميالكنائسمجلسجميعأ

والإخلاصوالوقأرالوجوممنمناسبةكمياتيبعثونالرماديةبوجوههم

الاطفاليبدوكيفبنفسهليرىفرصةلنفسهوجدالمسؤولينوبعض،للعمل
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ذلك(.يعملوهوصورلهتؤخذوأن،الجوعى

رؤيةلمنظمةرئيسأكانالذيأنغستروم()نيدعن(هانكوك)غراهامينقل

بتنفيذهنقوبمبرنامجومعثروعأيمأنحلل)إننا:قوله(WorldVisten)العالم

مهمأ،مكونافيه)الدعوة(التنصيريالجانبيمثلالبرنامجذلكأنمنللتأكد

(.جهنمإلىيذهبوننتركهمثمالناسنطعمأننستطيعلاإننا

إغاثيةلمنظماتعيانشهودشهاداتعلىبناءأنهإلىالكاتبويضيف

يسعخدمونماعادةالعالمرؤيةفيالعاملينأن(العالم)رؤيةمنظمةمعتعمل

القداسلحضورالسلفادورمناللاجئينلإجبارالطعامبوقفالتهديد

البروتستانتي.

بشريةتكاليففإنالإغاثيبالعملالديناختلطأينماأنهإلىالكاتبويشير

هذهفيالعاملينبعضتصرفاتفإنالأحيانمنكعيرفيوكذلك.تدفعأنيجب

أضاعتعندماالصومالفيحدثماذلكومن،المغاثينتغضبالمنطمات

C..I.)منظمة )Aمنلجماعةبتعيينهاالمانحيندولارات(العالم)رؤيةومنظمة

والتي،للاجثينمعسكراتفيبرامجهاعلىل!شرافالمتطرفينالمسيحيين

صاغضابمعاداةإلىفبالإضافةأثيوبيا.معالحدودعلىالحربأعقابفيأقيمت

السنصغارالناسهؤلاءكانفقد،أوساطهمفييعملونالذينالمسلمين

)1(.والخبرةالتدريبوعديمي

العاملينأحد(سميث)روبرتأحدثلقد:قائلأهانكوكغراهاميسعطرد

الموادمتعهديوسطوحيرةارتباكأالصومالفي(العالم)رؤيةمنظمةفي

.021صالفقر،سادة()0
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نأكمارويرت(.فيالثه)باركبعبارةالعلكسمةالمكاتباتلكلبتوقيعهوالمعدات

C..I.)منظمةمععملتالتيالممرضاتإحدى )Aبموادمظلاتبناءمشروعفي

استقالتوقد،الأرضيةبفعلفانهارت،بالمعداتجيدأتعامللممستوردة

العمل.منالنوعهذامثلعلىغيرمدريينالمعسكرعلىالمممرفينلأنالممرضة

إدارةمنرئيسىمقامفيالتبشيريضعالعاملينبعضأن:الكاتبويضيف

ذلكومنالفادحةالأخطاءكميرمنوقوعإلىأدىمماللأجئينالماديةالمتطلبات

ومعداتلمؤندولارألفمائةمبلغطلبتالأمريكيةالمنظماتإحدىأن

رديئة،بصورةاستهلكتقدالميزانيةأناتضحعندماذلكألغتثمللمعسكر،

العملياتإحدىفيالمشاركين-المنصئرين-المسيحيينأنذلكمنوالأسوأ

العملإلغاءالنفقاتلتوفيراختاروا-الطبيةالجوانببعضفيلجهلهم-الصحية

المرحلةفيالمنشطةالجرعاتكلمتضمنأكانوالذيالصحيالمجالفيالجاري

عشرأحدفيالأولىمجولاتهاالمنظمةتلك!امت،الاطفالتطعيملحملةالثانية

اكنرالأولىالجرعةتناولواالذينالأطفالآلافأصبحلذلكونتيجة،معسكرا

الأولى)1(.الجرعةدونتركوالومماالمميتةللويائياتتعرضأ

Stanجوثريستانذكراخرسياقوفي Guthrieالنصارىمنمجموعةأن

الصحية)المعونةتسمىمنظمةيانشاءقامواالمتحدةالولاياتفىالمقيمينالعرب

عضوأ06المجموعةهذهوتضم،صصهولواختصارها(الأوسطللشرق

إرسالخلالمنوذلك،الشرقفيالأمدقصعرةطبعةمهامخلالمنيعملون

المرضىعلاجعنددورهميقفولا،المحتاجةالمناطقإلىالطبيةالمساعدات

.-1617صالفقر،سادة1()
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أولعكتجاهواجبنا:المنظمةأفرادأحدرعدعصامالدكتوريعقببل،فحسب

)1(.غيرالنصرانيةعلىالأفرادموتمنالحدهو

المصلميق4تفصو

فيالنصرانيالتبشيروأصولللدعوةومدارسومعاهدكلياتأمريكاتفمتح

مؤسساتهلهفهذا،الدينيةهويتهمعلىللحفاظلامستمر،بشكلأراضيها

هيإنماتنظمالتيوالمؤممراتتفسحالتيالكلياتولكن،وإعلامهوكنائسه

الجمعياتتلكأمريكا.خارجالمجتمعاتواختراقالأديانتبديلفيمتخصصة

قويةبوسائلالمسلمةللشعوبموجهةوهيالمسعحيةإلىالهدايةبهايرادالتي

العالمية،الإغاثيةالمؤسساتفيذلكبعدالخريجونوليعمل،ومدروسةوحديئة

الدولية(كولومبيا)جامعةبهتقوممافإنالمثالسبيلوعلىاخر.كطاءتحتأو

دروسبإعدادالمذكورةالجامعةتقومحيث،المتخصصالدوريوضحبأمريكا

المجلاتبعضتسميهماوهوالمسلمينتنصيرلتيسيروالتخفيالتنكرفيخاصة

الأمرلكيةجونز()الأممجلةنشرتهماوهذا(الحذرةالصليبية)الحربالأمريكية

منصر03(0)0الغرضلهذاالمنصرينعددوصلوقد،م2002يونيوشهرفي

إسلامية.دولة5(.)فيينتشرونفقطالمسلمينلتنصير

4:الفاصد8ئوية!اطعمه81ثوؤيم

المجموحةمنالمقدمالغذاءإنالفقر(:ة.)ساكنابهفي(هانكوك)غراهاميقول

عضوقولعلىبناء،المنتفعينمنالشكاوىكثمرمنتصحبهماعادةكهديةالأمريكية

بتصديرنقومأنتمامأالممبولغيرمن*إنه:قالالذي(بالف)ريتشاردالأورلىالبرلمان

مى6/1422شهرلطالصادرةYVالعددالأوربيةمجلةانظرالمرضوعهذافيللتوصع)1(

م.911002شهر،الموافق
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عنالصالرالإشعاعانتشارأعقابفي:الكاتبولضيفأنفسنا!نحننكلهلاغذاء

تعتبرالتيالملوثةالأغذيةمنكميا!تحولت،م8691عامروسيافيتشرنوولحادث

إغاثة.شحناتإلىأوريافيغيرقانونية

الفاسدةالأطفالأغذيةمنحقعبة08()0بشحنالإغاثةمنظماتقامت

الأغذيةمنطنألف(1)5شحنتكما،هندوراسفياللاجئينمعسكراتإلى

تلكوصولوعندأفريقيا،فيبالمجاعةالمتأثرةموزمبيقمناطقإلىالأوريية

صالحةوغيروالطينوالأوساخالمكسرةبالحبوبومليثةقديمةأنهاوجدالشحنة

أرسلتطنألف)26(الشاميةالذرةمنشحنةآخرومثال.للاستهلاك

كغذاءحتىمقبولةتكونأنيمكنلاانهافحصهابعدتبينالنيجرالىكمساعدة

.للحيوانات

هذهبعضعنتقريرابريطانيافيالصادرة)الأوريية(مجلةذكرتوقد

الدوائيةالعقاقيرإمبراطوريةتنعشللحساعداتالدوافعوأنالأخطاء،

ققالت:الإحصائياتبعضوأوردت

التسعينماتفيالطاحنةالحربخلالوالهرسكالبوسنةإلىوصلت

حيث،العانيةالعالميةالحربإلىتصنيعهاتاريخيعودوطبيةدوائيةمساعدات

البوسنةالىوصلتالعيالأدويةمن06%أنحدود(بلا)أطباءمنظمةتؤكد

بياناتوحسب،صالحةتكنلمالأخيرةالحربسثواتخلالوالهرسك

وأن،العالميةللمعاييرموافقأأوصالحأيكنلممنهاطنألف()17فإنالمنظمة

بلادهم.فيمنهاالتخلصنفقاتهيدولارمليون)25(ربحواقدبهاالمعبرعين

رييعفيكوسوفاحربلمتضرريتبرعتالأمريكية(الأمل)مشروعمنظمة

فتحوعنددولار،المليونونصفمليونالمعلنةقيمتهابأدويةام999عام
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تجميلموادمناكعرتكنلمانهاالإغاثةفرقاكتشفتالميدانفيالصناديق

نصفأنالعالممةالصحةمنطمةتؤكدكما.الرأسالاملتخفيفوأقراص

99عامفيكوسوفاحربمعضرريإلىوصلتالتيالأدوية qهيعةعلىام

الانتهاء.علىقاريتأوصلاحيتهامدةانتهتأنبعدصالحةتكنلممساعدات

المجلسعضويؤكد3534ص(الإسلامدور)وجاءكتابوفي:

خضرمحمدالشيخبأثعولياالإسلاميةالأوليةالمدرسةومديرالأعلىالإسلامي

هيالكوارثمنللمتضررينالمقدموالغذاءوالملاجئالمستشفياتأنإسماعيل

.والمساعداتالإنسانيةستارتحتوأسلحةالتنصيرأدوات

14)الدراساتمنالثانىالعددوفي: /39)Yلجنةعنيصدرالذي

والجفافالحرب)موضوع-9(8الصفحةفيالاختصار)معأفريقيامسلمي

الحربأدخلت:يقول(الصومالفيالمسيحيينللمبشرينذهبيهكفرصة

ماهذا،اليومالعالمعرفهاإنسانيةكارثةأسوأفيالصوماليالعثعبوالجفاف

-مؤخرأعنهصدرصحفيتقريرفيالبريطانيالاحمرللصليبالعامالمديرقاله

كلجوعايموتونشخص50005انللاجئينالمنحدةالولاياتلجنةوقالت

الحدودأبعدإلىمعرضونالمل!ونونصفملموناأنكماالصومالفىاسبوع

(.القادمةالقليلةالأشهرفيالسبببنفسللهلاك

مهحةفرصأتفدمالصومالفيالأزمةان:الإغاثةعامليأحدوقال

المسيحية.عنعزلةالبلداناكريساعدوالأنالعالمفيالمسيحيللمجتمع

المعماريةاللجانمنالعديديشملالمسيحيةالمنظماتمنيحصىلاعددوتزاحم

معهناكالمسيحيةالكنيسةترميمدعوىدعمأجلمنالسوفيعتيالاتحادإلى

.العازلالإسلاميجدارهافيحدثتالتيوالشقوقللصومالالنسيان
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قائلا:لا؟أمعادلأالأمرهذاكانإذاماالباحثينأحديتساءلذلكوبعد

كسرها.صعببذرةنواةلأنهالصومالنسينالقد

)13(العددفيالدورةالكوئرمجلةفيالسميطالرحمنعبدالدكتورويكتب

:فيقول(إليك)رسالتنابعنوان

منالملايينبمئاتلأفريقعاغرليةومؤسساتشركاتتبرعاتعن)نسمح

أبناءعلىهؤلاءمنالزائدالعطفهذامنالبعضوششغربالدولارات

الشركاتهذهأنوهوبافريقياعملمنيعرفهاحقيقةهناكولكنأفريقيا،

لتخصمقاربقدصلاحيتهاانتهاءأنأوتسويقهاتستطعلمأدويةمنتتخلص

(.الضرائبمنقيمتها

الكوليسترولتقللأدويةمنكميةالصومالفيرأيت)وقد:يقولثم

ورأينا،زيادتهالاالدهونقلةالمشكلةحيثالمجاعةمخيماتفيالدمفيوالدهون

(.هناكمنهافائدةلاكثيرةوأدوية...للأعصابمهدئةأدوية

بريطانياقادتهاالتيالجديدةالصليبيةالحروبفياخراوليسوأخيرا

فيكبيرةذهبيةفرصةالمنصرونوجدوالعراقأقغانستانمنكلعلىوأمريكا

هـارسالالمستوصفاتوإنشاءالطبيةالمساعداتطريقحنوخصوصأالتنصير،

الطبية.الفرق

منالمنصرلنأخباروالصحفالفضاثيةالقنواتمنكثيروذكرت

بعدالمسلمينمناطقفيبكثرةتتواجدوآنها،التنصيربةالطبيةالإرساليات

وقتفيم4002عامأواخرفيمسياشرقجنوبضربالذيالعنيفالزلزال

الميلاد.أعياد
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الصاطصالفصلى

المستمثعفياتطريقمنا!التنمير

ال!اصهوالعياهـاتوالمد!عتومفات

أهميةتاتيهناومنعنها،للبشرغنىلاوضرورةإنسانيةمهنةالطب

يمينأيقسمكليتهفيالطبيبيتخرجحينماولذلك،وأخلاقهوامانتهالطبيب

أبوقراطبقسميهتمونولابالثهيقسمونالمسلمينأن)رغمأبوقراطيمينيسمى

ماعنهمويبعد،ومنفعتهمالمرضىخدمةعلىيمومبان(للعلمولكن

بنوداخرإلى،امرأةإجهاضعلىيساعدولا،سرهمومجفظ،يضرهم

منخسيسةوسيلةإلىالبملةالمهنةهذهحولواقدالمبشرينأنإلا،القسم

علىوساوموهم،ومعاناتهمالناسآلامفيهايستغفونالتيالتنصيروسائل

وعفيدنهم.دينهم

الكريم:أخي

ينشرونكانواالبابهذاومن،يدخلونالمنصرونكانالبابهذامن

وانشأواالطائلةوالأموالالملاييندفعواحيث،والطرقالسبلبكلالنصرانعة

(.المسلمينتنصيرأجلمنوغيرهاوالمستوصفاتالمستشفيات

هامةأسماءأوقساوسةبأسماءكبرىمستشفياتتوجدوأمريكاأورلاوفي

والنصرانية.التنصيرعالمفي

يكونريعهاومستوصفاتكبرىمستشفياتتوجدوأمريكاأورياوفي

الصحيةالمرافقمنكث!رأيبنواأناستطاعواالمسلمينبلادفيوحتىللتنصير،

المسلمين.تنصيرمهمةأجلومنالأمرلهذا

:المجالهذافيوأفعالهمأقوالهممنطائفةالكريمأخيوإليك
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))ن(:العرببلادفي)الطبكعابهفيهارشعون()بولالطبيبيقولا-

منطقةالمستشفىذلكمنافعبلغتولومستشفىإنشاءعنيرضىلاالمبشر

(.نصارىونساءهارجالهالنجعلالعرببلادفيوجدنافلقد،بأسرهاعمان

فيالعلاجومراكزوالمستوصفاتالمستشفياتيأنشاءالمبشرونقامهناومن

وتركياوالمغربوالأردنالشامبلادوفيمصرفيالإسلاميالعالمأنحاء

العربي.الخليجبلادفيحتىبلوأفريقياهـاندونيسياوالسودان

ولكن،جيداذلكيعلملهاوالمتابعكثير،وأسمائهاالمستشفياتهذهوعدد

الاتية:المميزاتالمستشفياتهذهاقامةفييراحونأنهمهنايهمنا

اليهاتؤديالطرقكل،شعبيةدارةفييقعأنبدفلا،الجغرافي:إلموقع

عناء.دون

المريض.باسعقباليقمناللائيالنساءطريقعنالحسنةوالمعاملة:إلمظهر

منالمسنوباتأعلىعلىالمركزهذابكونأنفلابد،الإمكانبات:

المرضى.لجذبالحديثةوالأجهزةالإمكانيات

للتنصيرومسععدةنصرانيةتكونالعاملةالقوى

صغيرمستوصفإنشاءعلىالثبشيرمراكزمعظمفيالعادةجرتولقد2-

بعضعلىالمهمةالامثلةومن.والمبشرينالأهاليمنوالعاملينالتلاميذلعلاج

مايلي:التنصيريةالمستشفيات

المورو:بينلويمسشفى

يحنوبل!رسالياتالتابعةالمستشفياتوأهمأكبرمنالمستشفىهذايعتبر

عشرقرابةاستمرالحكومةمنشديدضغطبعدإنشاؤهاتموقد،السودان

.سنوات
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،السودانبجنوبغوردونبإرساليةيعملطبيبأولفريزردكتوركان

بإنشاءقامفريزروصولوبعدأوريية.ممرضةأولالتاليالعامفيبهولحقت

مدرسةأحدهمااثخذجنيهأسعينبنائهماعلىوصرفوالقشالطينمنمبنيين

وتكلفالمسعثعفىمبانيجددتام26iأغسطسوفي.مستشفىوالاخرللبنين

)1(.جنيها0050ذلك

السودانحكومةمنوعينيةنقديةبمساعداتلويمستشفىحظيوقد

كتبوقد.واسعةشهرةاكسبهامما)2(.البريطانيةالجذاملمكافحةالعالميةوالمنظمة

W.سمرهيزدكتور Summerhayesباوغندامنجومستشفىعنالمسئول

للعملالأعلىالمثلنظريفي)إنهاقائلا:منوفمبرفيلويزارعندما

الأفقوسعةالعلاجيةوالكفاءةالروحانيةبينيربطالذيالعلاجيالتبشيري

والمستوصف،والمسمشفىوالمدرسةالكنيسةفإنوعليه،المسعقبلإلىللتطلع

()3(.تبشيريمركزكلفيالمسيحيةللكنيسةمترابطةوحدةمعأيشكلون

أعاليبمديريةغوردونإرساليةأنشأتفقد،لويمستشفىإلىبالإضافة

391عامعصألر3فيصغيرينمستشفيينالنيل Y،وجيابورLuai Borعام

مراكزهافيمستوصفاتثمانيةام359عامحتىايضألهاوكانت،ام389

)1(5.011.CMS., Annual Report,7-2691 p/ولFaster to Manley, 28 Feb.,,2191 3G/ S

الجناممحاربةومدغها،بلندنم2391عام).ه!.!ا.!(الريطانيةالمجذومينإغائةمنظمةتأست)2(

ينالعلاقاتتقويةتتهدفكانتوالئالبحار،وراءمابرابطةأضبهوهيالبر!طانية،المستعمراتفي

،هراتعدةالمتعمراتفيالجناممرضرعالريطال!العمرممجلعىناق!قوقدوانجلتراالمستعمرات

.بذكتقومالئالهثاتوساعدةلمكافحتهمنويأالمالمنبلغتخصيصوتقرر

)3(,SMC.144.Annual Report,,6-3591 p
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المختلفة.التشيرية

ناحيةمنغوردونإرساليةبعدالثانيةالمرتبةفيالأمريكيةالإرساليةتأتي

أعاليبمديريةناصرفيمستشفىتمتلككانتحيث،العلاجيبالعبشيرالاهتمام

الترتيبفيويليهاوييبور.هلودوليباكوبومنكلفيومستوصفاالنعل

بانيانجمستوصفأتمتلككانتحيث).ك.ا.3(الداخليةالسودانإرسالية

BanjangودوروDoroبدأوقدالنيلأعاليبمديريةالحبشيةالحدودعلى

الحبشة،منالإرساليةطردتانبعدام389عامالمستوصفينهذينفيالعمل

S..U.)المتحدةالسودانإرساليةالثالثةالمرتبةفيوتأتي )Mالإرساليةأما

.المجالهذافييذكرنشاطلهايكنفلمالإيطالية

الخليج:منطقةفيالطبيةالإرسالياترحلات3-

أرجاءوطافوارحلاتبعدةوقاموامبكرأالإرسالياتهذهبدأتحيث

ام198عامالعراقفيالبصرةفيالإرسالياتهذهبدأتحيث.العربيةالجزيرة

،المطافاخرفيوالمستشفياتالمسعوصفاتمنالعديدإنشاءوتموغيرها،

وهوالكتابهذافيكاملابابألهنخصصفسوفالموضوعهذالأهميةونظرأ

علىوواضحمهمكمثالالعربيالخليجمنطقة.فيالطبيةالإرساليةرحلات

بالعنصيرالطبعلاقة

معاهدولكنهامدارسولامستشفياتاليستبعنوانأخرموضوعوفي4-

بعدةالصدورفيالقاتلةسمومهملنفثالمبشرون)يتذرع:الكاتبيقولتنصير(

الشرقبهاغمرواالتيوالمدارسالمستشفياتأثراوأقواهاخطرأأشذها،ذرائع

ألاستشفاءإلىالناسحاجةذلكفيمستغلينأقصاهإلىأقصاهمنالإسلامي

أضخمبناءمنتمكنهمأموالمنجمعياتهمتملكهبماومستعينين،والتعليم
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M

منالأحداقأعنةإليهويعنىالألبابيبهربمامجهزةالمدارسوأفخمالمستشفيات

باهرأ(.نجاحاذلكفينجحواوقدوعتادعده

فيله)هنري(مسعشفىيدعىكبيرأمريكيمستشفىأسيوطمدينةفيهناك

يؤفونهالريفيينالمرضىفترىطائرةوشهرةذائعصيتالصعيدمنالبمعةهذه

)منالحارةالدعاياتمصدرهانفوسهمفيوقرتلعقيدةوصوبأوبكلمن

فيكبعرتنصيرمصدرالمستشفىهذاوكانيبرأ(المستشفىهذايزورمنكلأن

المنطقة.هذه

نأكينيافيللمسيحيينيمكنكيفموضحأ:هافكينالدكتوريقول5-

الطبيةالعياداتبإنشاءتقومأنالكنيسةوعلى:الإسلاميالمجتمعيصلوا

فراغهمأوقاتعنيتخلواأنوالقساوسةالمبشرينوعلى،للمسلمينوالمساكن

)؟(.تنصيرهمتم.الذينالمسلمينمساعدةأجلمنوذلك،المترفةوالحياة

هوالمسلمأنالطبيالعملفيالخطورة)ندنفر)فونأحمددكتوريقول6-

يمكنلا،السببلهذامساعدتهإلىبحاجةوهو،المسيحيمقابلةيطلبالذي

بأنهاوصفهايمكن!هانما،طبيةمؤسساتمجردوالمسوصفاتالمستشفياتاعتبار

()2(.كاملةمسيحيةتبشيريةمراكز

مسلمرجلحكايةهاريرالمنصر)ذكرغنيممحمدخالدالدكتورويقول7-

شفيمدةفيهلبثأنويعد)المبشرين(مستشفىفدخلمريضأكانحيثتنصر

الإثارةيجلبكانذلكقبللأنهبخشوعولكنالمحاضراتمجضرفصاروخرج

وهذا(البروتستانتيالمذهبعلىنصرانياوأصبحتعفدذلكوبعد،والضوضاء

.18ص،العراقىمحمدلرضا(الإسلامعلىالدور)وجاءكتاب(%)

37.صدنفر،فوناحمددكورالعربط،الخيجمنطقةفيالمسيحىالتثر)2(
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منالمسلمينبينالتنصيرأهميةعلىرموزأيعطيأنيحاولالخطيرهاريرالمنصر

المراكزأخطرعناللثاميميطالوقتنفسفيوهو،العلاجيةالمشافيخلال

الأجانب.للمنصرينالتابعةالمسمشفياتوهيمصرفيالتنصيرية

إلى224منالصفحاتوعلىالبلاء()جذوركتابفيالسطوروتطالعنارو

انشاءوراءمنالتطبيبفائدةالعبعثيرهيئاتترى)وحين:يليبما225

منأقيمالتيالفائدةورائهمنتجنيحساسةمنطقةفيتقيمهفإنهامستشفى

مجاوزمكانلهاختير،القاهرةفيبنيالذيالتشيريالهرملفمستشفى،أجلها

المنفر،الحكوميالروتننحسبالأمورفعهتسيرالذيالعينيالقصرلمستشفى

مكدسونوالمرضى،سيئةوالعناية__.oالمذكورالمسعشفىإمكانياتأنكما

منبدلابصفاتيتحلونلاوممرضاتممرضونخدمتهاعلىيقومعنابرفي

العمريض.بأعماليقومونفيمنتوافرها

يتوجهونالعينيالقصرفيالسيئةالمعاملةالمسلمونالمرضىيواجهوحين9-

التيوالتحاياالابعساماتإلايجدونلاحيث،الهرملمستشفىإلىبمرارة

!بالساخرالنشاطويبدأ،التبشيريةاللعبةتتموهنا،المرضالامتنسيهم

وتؤخذ،المبسطةوالنشراتالصغيرةالأناجيلوتوزع،رقيقإنسانيأسلوب

البؤساء.بالمرضىالاتصالوممرضاتهالمستشفىأطباءليواصلالعناوين

والمستوصفاتالمستشماتمنكميرالمسلمينبلاداممثرفيوتوجد.ا-

الكويت،،العراق،العربيالخليجفيوللكنائمسالطبيةل!رسالياتالتابعة

.عمان،البحرين،الإمارات

الأمور:هذهإليكالحصرلاالمثالسبيلوعلىالمستشفياتمنعددهناك

أولببناءالأمريكيةالعرليةل!رساليةسمحم191اعاموفيالكويت:!ب
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منالمستشفىهذاداخلبنشاطيجريالذيالتنصيريالعملوكان،مسعشفى

وغيرها.محاضراتوإلقاءللكتبتوزيع

iعاموفي: 1 Iخاصاوكان،بالنساءخاصمستشفىبناءمنانتهتام

.والأطفالبالنساء

فيالمنصبربنمكانكبفويعلمونيتذكرونالكويتسكانبزالولا:

العربي.الخليجشارععلىالمقامالأمريكيالمستشفى

والمستسفياتالمستوصفاتمنالالافيوجدالحديثالوقتوفيا-ا

فيالتنصيرتنشرالإسلاميالعالمأصقاعفيالنصرانيةالمنظماتمنلكثيرالتابعة

ضخمة.ميزانياتولهاالمسلمينبلاد

الطبيةالخدمةلإيصالحديثةوسائلابتكارفيالمنصرونتفننولقدا-2

المستشفياتتنقلالعيالطائراتفهناك،مكانكلإلىالتنصيرومعها

المتنقلة.والمستوصفات

ومن،مستشفياتشكلعلىمصممةوهيالحديثةالباخراتوهناك

ذلك:حلىالأمثلة

(Maryships)المرضىلعلاجالعالمأنحاءفيتتجولعائمةسفنوهي

أسنانعيادةعلىوتحتويام789عامالباخرةهذهبنيتوقد،النصرانيةونشر

للأشعة.وقسمنحتبروكذلكوجراحة

(Islandmercy)الرحمةجزيرة-منها،سفنعدةتشملالبواخروهذه

خاصةبالعالمعائممسعشفىواممبر)الكريبيانورحمة

ومحاضراتمناظراتفيهاتمامالسفنوهذه-(Anastasia)هيبالتنصير

التنصيرلة.والنشراتالكتبفيهاوتوزع
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المصثضفى:ف!الثعضيو!صائل

إثحيليواعظوهوالكاتبويقومالخارجيةالعيادةعلىالمرضىيعوافد

وظروفهالمريضشخصيةبمعرفةالممرضةتقومكما،المريضبطاقةبتحرير

فيمكتبإلىالمعلوماتهذهوتصل،والماليةالاجتماعيةوحالتهالخاصة

وتصنيفها.لنبويبهاالمستشفى

علىقصيرةدينيةقصةفيلقيالمستعثفىقسيسقبلمنواعظيأتيثم

المرضى.جمهور

).دإلىيستمعونفإنهمالمستشفىبدخوللهميصزحللذينبالنسبةأما

أنهفيهيتعشمونومن،لقراءتهاالنشرا!المرضىعلىتوزعثم،يومكلديني

وقد،بمنزلهأوالقسيسبمكتبخاصةندواتلهيعقدونالمواعظبهذهتاثرقد

وعقيدته.دينهينسىمجعلهماوالهباتالأموالمنعليهيغدمون

الأولى:جمادي(1)53عددالبيانمجلةوكذلك،الكوثرمجلةذكرت

المششفياتإنشاءهيافريقيافيالنصرانيةلنشرالوساثلأهممنإن

المسلمةالفولانيقبائللتنصيرمحاولةمن،الحاصلهوكماالصحيةوالمراكز

مناطقهم.فيومستشفياتصحيةمراكزافتتاحتمحيث

المسعشفياتعددأنهـإلى1416عامفيالإحصائياتبعضوتشير

الكاثوليكية()الكنعسةافريقعافيالنصرانيةالإرسالياتأقامتهاالتيوالمستو!فات

لنقلطائراتتمتلكالإرسالياتمنوكعير.ومستشفىمستوصف5165مناممثر

إفريفيا.ادغالإلىوالأطباءالطبيةوالمسعلزماتالأدوية

http://kotob.has.it



ا؟صلأمهةالهلأدف!ا!ف!الطه!التنصيو

125

،لنصلى،لصايح

وفيرهاالطبيةوالنةواتالمؤثمراتطريقمنالتنصير

الإسلامعلىللقضاءأوتوامابكلالتخطيطمجاولونالنصارىانشكلا

هوبهيقومونماأهموأن،الإسلامبلادفيالضالةعقيدتهمولنشروالمسلصين

نإبل،والأمجاثواللقاءاتوالندواتالمؤتمراتطريقعنلذلكالتخطيط

وأحدثأدقوتستخدملهوتخططالأمربهذامعنيةصحيةكبيرةمؤسئساتهناك

لذلك.الاجهزة

مايلي:ذلكأمثلةومنللتنصيرقديمطريقهيوالمؤتمرات

جميعأفيهاوبدا،وتلاحقتالمؤتمراتهذهكرتالعشرينالقرنأوائلمنذ

)تاريخكتابفيجاءوقد،الإسلاميالدينهيالتبشرأمامالكبرىالعقبةأن

المؤتمراث.هذهعنأحاديثاستيفننيتلللدكتور(الإرساليات

نذكر،التبشيريةالمؤتمراتهذهمنطائفةالكريمأخيلكنسردأنوقبل

94-4)صصاعالسيدالديندسعالدكتورقول A):

التي،المنظمةالتبشيريةالجمعياتمنعدداالنصرانيةالدول)أنشأت

المسلمين.تنصعرمهمةإليهاأوكلت

سنةالتاسعلوشىأسسهاالتيالجمعيةهيالجمعياتهذهاولىوكانت

591سنةوفي،م2531 Vالمسترجهودبفضلالتبشيريةلندنجمعيةتأسستم

والسويدوهولنداوالدنماركألمانيافيالجمعياتإنشاءفكرةوانتشرت)كاري(

النصرانية.أوريابلدانمنوغيرهاوسويسراوالنرويج

5918سنةوفي،المسيحيةالشبانجمعيةأسستم1855سنةوفي

التلاميذاحوالبدراسةتهتموهي،المسيحيينالطلبةاتحادجمعيةدورتأسست
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ومنها،قوماأريعينيمثلونوأستاذطالبألفمائةبهاالعحقوقدالأقطاربكل

سنةالكهولتبشيروجمعيةام،209سنةالشبانتبشيرجمعيةانبثقت

791)1(
عقدالنصارىقررالمتفرقةالجمعياتهذهجهودتتوحدولكي.م.

الخطةهذهتنفيذوتتابعالمسلمينلتنصيرالموضوعيةالخطةتضعدوريةمؤتمرات

بأنهوصفالذي(فرانك)جوستافالقسهوالفكرةهذهوصاحبونتائجها.

عشركلتبشيريمؤتمربعقدالنصارىعلىأشارواللبمتبشرينحططاعظم

المؤممرات.هذهأعمالترلطمركزيةلجنةوتشكيلسنوات

مؤتمرثمم1855سنةالأولالهندمؤتمرالتبشيريةالمؤتمراتاولوكان

مؤتمروعقد،ام559سنةمدراسمؤتمربعدهومن،م9188سنةالبنجالور

سنةوفيام569سنةتبشيريمؤثمرعقدمصروفي،ام119عاملكنو

19سنةوفي،التبشيريأدنبرةمؤتمرعقدام519 Yالتبشعريالمجلستكونام

آسيا.شرقفيالمسيحيينالقادةضموالذي"الدولي

ام619سنةفيوأخيرأ)2(،الأفريقيالمسيحيالمؤتمرعقدام589سنةوفي

الإسلامحربأجلعن)3(العالميالكنائسمجلسمعالتبشيريةالمجالساتحدت

عليه.والقضاء

هذهاعضاءأهممنكانواالنصرانيالغربقادةأنالمسلمأيهاتعلموهل

كانالاسبقأمريكارئيسروزفلتأنتعلمهل.النصرانيةوالمؤتمراتالجمعيات

رشحوالذيالمشهورأمريكاخطيببراينالمستروأنأدنبرةمؤتمرأعضاءمن

.15-41ص،الاسلاميلمالعاعلىالغارة1()

بعدها.وعا6.2صالتئكل،حقيقةالرهالي،عبدأحمد)2(

الغزالمط.محمدالثيخوالريعة"،العقيدةعن"دفاعمن271صراجع)3(
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المؤتمر)1(.بهذاأيضأعضواكانوتكرارامراراأمريكالرئاسةنفسه

الإسلاميالعالمفيالاسععمارزعماءالتبعثبرجمعياتضمتكذلك

ومنهم:

واللوردالمغربفيليوتيوالمارشالتونسفيلافيجريالكردينال

)2(.السودانفي"غردون*والقائد!كرومر*

القرنفيالعامةالموتمراتهذهبعضعننبذهالكرلمأخيلاليك

العشرين:

الثاهوة:ا.مؤثص

تماممنوكان،الإنجليزيالاستعمارظلفيام569سنةالمؤتمرهذاعقد

الاهم.لمعارضتهالإنجليزنفاهالذيعرابيأحمدمنزلفييعقدأنالسخرية

ذكرهمرالذيزويمرصموئعلهورياستهوتولىالمؤتمرهذاالىدعاالذيوكان

.حضورهإلىالبروتستانتيةالإرسالياتدعامذهبهوبحكم،اعمالهمنوشيء

والطريقةبالإنجيلالمسلمينمواجهةحولتدوركانتالموضوعاتهذهوكل

التيالمسائلطريفومنأيضأ،هامةنتائجالمؤتمرلهذاوكانالمبشرينهجهاالتي

التبشيروالمبشرين،أمامضخمأحائلاووقوفهالتعليميةالأزهرمكانةلهاتعرض

بينتفرقةبدونالكنائسلجميعجامعةمسيحيةمدرسةلإنشاءاقعراحقدم

سنةكاليفورثيافيزويمرمعهدفيعمدالذيالمؤتمروفي.العديدةمذاهبها

78A.طريقوعن،الطبطريقعنبالتبشيرالعنايةالمؤتمرهذافيبرزومماام

التبشيرية.المدارسفييعملناللاليالمبشرات

.12ص،ةلغارا(1)

سلامى،لاالفكرا،كلهمالجندا(2)
صر،801.
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أد!بوع!:.مزحص3

منمندوب00201بهوكان،م191"سنةالقاهرةفيالمؤتمرهذاعقد

مبشرلأنهالأمريكيالرئيسيحضرهأنالمقررمنوكان،المختلفةالإرسالحات

أمريكاخطيبوحضرالحضور،منتمكنهعدمعناعتذرولكنه،معروف

M.*براين*مستر Brineمرةغيرنفسهرشحوالذي،وبلاغعهبلسنهالمشهور

ثموالأمريكلانالإنجليزمنالمندويينكرةوكانت،المتحدةالولاياتلرلاسة

الإنجليرية.اللغةهيالمؤتمرلغةوكانت،الألمان

هيالمؤتمرهذاعقدمنالغايةأنواطسونت!ثارلزالقسكلمةفيوجاء

بمانعماتنبئالمؤتمروقرارات،النصرانيةعنالخارجالعالممسائلفيالبحث

أعماله.فيكبيرحظمنالإسلاميةللمسائل

خاصةنقاطفيوقراراتهمالمؤتمرينبحوثفيالبارزةالنفاطتلخيصويمكن

هي:

ويمنهجبمذهبإرساليةكلوانفرادتفرقهالأن-التبشيريةالإرسالياتاتحاد

بالمسائلكتبتصدرأن-التنفيذيتملمصان-لذلكواقترحوا،قوتهامنهؤن

النشراتبإصدارإرساليةكلشفردوأنجميعا،الإرسالياتمنعليهاالمعفق

بها.الخاصة

ويينبينهمالعداءلمحوإليهمالتوددثم،وعاداتهمالمسلمينأحوالدراسة

لهم.وششجيبواإليهميانسواكيالمبشرين

رئيس-فلسطينباستعطانالصهيونيينوعدصاحب-بلفوراللوردوكان

المبشرينأنفيهاجاءكلمةالمؤتمرنهايةفيألقىوقدالمؤتمر،لهذاالشرف

أمام)يعنيالعفباتمنكعيرأذئلواوأنهمبلد،كلفيالحكوماتساعدوا
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فيماتنظردائمةلجنةإنشاءواقترح،بغيرهمتذللكانتماالتي(المستعمرين

المبشرين.لخلمةيعملأنينبغي

!.مز!مولمنو:

واقعهفيوهو،ام119سنةالهنديةالكنهو(لكنومدينةفيالمؤتمرهذاعقد

المسلمين،لتنصيروالإعدادالتخطيطهوالأولهدفهلأن،القاهرةلمؤتمرامتداد

الثلاثة،المؤتمراتانعقادوراءوارائهزويمرشخصيةوكانت،أيامثمانيهواستمر

خرائطاعداذ،القاهرهمؤتمرمنونظامااستعدادااكثرالمؤتمرهذاوكان

يكتنزالتيوالاماكنالإسلاماثارلتوضيحذلككل،مجسمةوصوراورسوما

واستعدادهمبهالأعضاءإعجابوكانأيضا.زويمرورأسه،المسلمونفبها

الرجلبأنهووصف،أعمالهموعلىعليهمباديايقترحهأوبهبشيرمالتنفيذ

طويلة.سنينالإسلامدرصلأنهيهزملاالذي

مؤتمرأوعشرينواحدأبلغتالمؤتمراتمنسلسلةقامتم2191سنةومنذ

بينالتعاونعلىالتركيزهومنهاالغرضوكان،الكنائسومادةل!رساليات

صدرالعامهذاوفي،الهندمسلميلضصرالمبذولالنشاطومضاعفةالكنائس

زويمر.لصمويلالإسلامي*العالمكتاب

78*ه!كاليفودفيا+مؤت!ود

زوممرمعهدفيعقدافاعلية*،1وأكمرهاالمؤتمراتاكبرالمؤتمرهذاكانربما

بهايمكنالتيالمجديةالطرقفيهواستعرضتكاليفورنيا،ضواحيبإحدى

فيوكان،الإسلامعلىيقضىأنبهايمكنوالتيبسرعةالمسلمينتنصير

أبناءمنبلدكلفيأساقفةداقامةقسستعيينعلىتركيزالأعضاءأحاديث

متفائلأالمتحدثينبعضكانوبينما،وتقاليدهعاداتهوعارفيأهلهبلغةالمتكلمين
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جاء،جداقريبأأصبحقدنهائياعليهالقضاءوأنوهنقدالإسلامأنيرىجدا

كبيرمجهودإلىتحتاجزعزعتهاوأنعاتيةصخرةالإسلامأنآخربعضكلامفي

.أطولوزمن

وأرابطةوجودوعدمالمسلمينضعفمبعثهوأملتفاؤلللجميعوكان

كعابفيالمؤتمرهذاأحاديثوأخرجت،الإسلاميينالدعاهلتوجيهعامةهيعة

Gospels،ل!الماوالقرانالإنجيلسموهضخم and Q.

ك!راد!:هؤثص.ه

افضلكانوإن()1(والإسلام)الإنجيلبعنوانام979عامالكتابنشر

(،الإسلامعلىللقضاءالشاملة)الحربهورأينافيمحعواهعنيعبرعنوان

مؤتمرفيامعامأنجزماخلاصةهيالوثائقتلكأنكتبالعنوانوتحت

أجريميدانيعملنتائجكلهاومقترحاتودراساتمجوثأويضم،كلورادو

)3(.المسلمينوسط

Lausaneالعالملتنصيرالدائمةلوزانلجنةرعتام789عامرييعفي

ee!ولن!لFor World Evangelization CoالعالميةالرؤيةومنظمةWorld

Vision Internationalبمؤتمروعرفباسيدونيا،فيعقدالذيالمؤتمر

منروفيافيالمتطورالتنصيربعثا!مركزقاموقد..المسلمينلتنصيركلورادو

.الكتابذلكقيام789عامبنشرهاالأمريكيةكلورادوبولاية

وتوصيل،والثقافةالإنجيلالأساسيةالأوراقغطتهاالتيالعناوينمن

0،6!ا+ح)1( A1891- Compendium, Edited by Don .Mل!اMd s5!س!+؟ل!ا
.باكسانلطا!صرفيعامأ18أمضىباسيدكا،فيزوAصمرلى-مدهـهوماكوركط!ون

.المجالهنتالطكبيرأدورأعبرنالطببةوالبعثاتوالسائقونالمنازلوخدموالعمالالإغاثةبعثاث)2(
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المزدوجة.الثقافيةالقنواتعبرللمسلعينالإنجيل

للبثالحاليالوضع،المسلمينلغا!إلىالإنجيللترجماتالحاليالوضع

للمساعدةالجديدةوالأدواتالأساليب،للمسلمينالموجهالتنصيريالإذاعي

ومدخل،المسلمينتنصيرفيكعناصروالصحةالغذاء،المسلمينتنصيرقي

لاماإلىالوصولوأخيرأ.........المسلمةوالأسرةالمسلمةالمرأةإلىالمسيحيين

إليه.الوصوليتصور

أسموهمابإبلاغالتزامهمجديدمنمؤكدينأعمالهمالمؤتمروناختتم

العالم،فيالمسلمينعدديشكلونالذينمسلممليون725إلىالمسيحرسالة

،الهدفهذالتحقيقمعأوالعملالمواردجميعتسخيرعلىجديدإصرارمع

الإسلاميالعالمفيإنشاؤهايمكنثقافيأالملائمةالجديدةالكنائسأنمنواثقين

تنصيرهم.يتمالذينوبأيديالمسلمينأجلمن

كل0003عا!فيكلددتكلالميةنلصيويه.هؤفموات6

العنصيريالنشاطلتقييمالمهمةالمؤتمراتمنعددم0002عامفيعقد

للمستقبل:والتخطيطالراهن

35/7منالفترةخلالالبروتستانتيةالطائفةنطمتهأمستردامقيأولهاكان

منمندوب055001المؤتمروحضر(،أيام9مدى)علىم8/8/0502-

فيهاحددوا01أمستردام!وثيقةبيسمىماالموتمرنهايةفيوأصدروا،العالمأنحاء

تبرعدولارمليون54المؤتمرتكلفةوكانت،الحاليالقرنفيتركيزهمنقاطأبرز

.جراهامبيليالشهيرالمنصربها

نصرانيةطاثفةقبلمنالأمريكيةبولسأنديانامدينةفيعقدالثانيوالمؤتمر

Assembliesتسمى of Godعاممنأغسطسا-ا7منالفترةفي
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فيوأعلن،العالمأنحاءمنمندوب550035المؤتمرهذاوحضر،م0002

فقطالطائفةهذهجهودخلالمنالنصرانيةفيالناسدخولمتوسطالمؤتمران

يوميا.شخصا000..هو

Unitedلطائفةمؤممرعقدالمذكورينالمؤتمرينانعقادمنشهرينوقبل

Methodists00031مجضورأيضاالمتحدةبالولاياتكلمفلاندمدينةفي

سنواتالأريعفيطائفتهملأنشطةدولارمليون545المؤتمرورصد،مندوب

القادمة.

المسلمةإندونيسيادولةفيالمنصرونحققهالذيالنجاحأحدعلىيخفىلا

)تيمورولاياتهاإحدىفصلواوأخيرأ.هناكالمسلمينمنالملايينبتنصير

الدولفياعوانهمويمساعدةوالمنسقةالمنظمةالجهودمنسنينبعد(الشرقية

ة-.ا.نشا.-الاسلاممة-المنا100عددأاحددقدالغرلية.

د4.اة.1011د.مماالقادمة

بلغالتيالكنائمسويناءالتنصيرمشاريعلدعمالأمواذجمععمليةوتتوالى

فيالعددوتضاعف.سنواتثلاثخلالكنيسة175بنجلاديشفيعددها

كنيسة.55042الأخيرالىالعقدخلالافريقيا

تنصيريأحفلام(0002اكمولر-222)0فيالباكستانيةالكنيسةونظمت

اكعر-:قولهمحدعلى-حضره،البنجاب)قليمعاصمةلاهورمدينةفيكبير

منبشفائهمالحضورواعترف.مسلمونمنهم06%،شخص000001من

المنصرقادهالذيالابتهالفيمشاركتهمبعدوالروحيةالجسديةالأمراض

راك.جينالكورى
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المفاهنالفحلى

المسلمةالأسوةاست!دافطري!كنالطبىالتنصير

ثمبيثعرةالمرأة!ريقمنأوالميطمةوالمرأة

بوجهالمسلمةالأسرةواستهدفواخاصبوجهالمرأةالنصارىاستخدملقد

منلابذفكانوالممرضةوالطبيبةوالروجةوالأختالأمهيالمراةولأن،عام

الصليب.رسالةلمحملبهاالاهتمام

لاالمسلمينلأنالحفاوةكليلاقينالطبيتعاطيناللاتيالمبشراتوالنساء

سوءا.لهنيضمرونولاالمبشراتالنساءبأعماليهعمون

والوقائع:الأمثلةبعضالكريمأخيواليك

بطنهافيمالتضعراهباتفيهمستشفىإلىالمسلمةالمرأةتذهب)وعندماا-

الإنجيلمنشيءبترتيلالولادةساعةيقمنالراهباتمنمجموعةفإن

أذنهفيلهيؤذنمنالمولودبحدلاوبديهىبالتوليديقمنذلكبعدثموالصلوات

"1(.وسلمعليهاللهصلىالثهرسولقالكمااليسرىأذنهفيويقيم،اليمنى

التأثيرإلىاهتمامهمفوجهواالأسرةفيالمرأةمقامالمبشرونينسالم2-

أرسلواوكذلكالمستوصفاتوفيالنساءمستشفياتفييبشرونوجعلواعليها

نفوذواستخدامبالنساءمباشرةللاتصالوالقرىالبيوتإلىالجشراتالطبيبات

إلادائماتكشفلاولكنهانبيلةأنهايزعمونالتيأهدافهمإلىالوصولفيالمرأة

فيشيءكلالمبشروناستغلولقد،استعماريسياسينفوذلبسطسعيعن

لاالممرضةأنالمبشرونيرى،الممرضاتحتىالتنصيرمحاولةأوالتنصيرسبيل

التبشكلن.الطبيةالمحافلمقالفيطه،صيدمحمدد.)1(
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رسالةأيضاإليهمتحملبلفقظالمرضىعنالآلامتخفعفعلىتعمل

()1((.المسيح

إماالمسلمةالأسرةعلىالقضاءمحاولةأهدافهممنأنالمعلومومن3-

موضوعوهذا،المسلمننعدديقللكيالثسلتحديدمحاولةأوالمرأةبإفساد

العالمية،الصحةمنظمة،المتحدةالأممهيئةطريقعنويقوةفيهحاولوا

.الأخرىوالمنظمات

يعملمنويعتبركلتنظيمهأوالنسلتحديدتحرمالكنيسةأننجدالمقابلفي

عدةالمصريةالقبطيةالكنيسةاتخذتولذلك،الكنيسةتعاليمعنخارجاذلك

المسيحيين.عددلزيادةالخطةهذهلتحقيققرارات

الكنيسة.شعببينوتنظيمهالنسلتحديد:تجريم

65%منأكثروأنخاصة،المسلمينبينوتنظيمهالنسلتحديد:ئشجيع

الكنيسة.شعببيدالصحيةالخدماتويعمقالأطباءمن

حوافزووضع،الكنيسةشعببينالنسلمنالإكثارتشجيح:

شعبها)2(.منالفقيرةللأسرومعنويةماديةومساعدات

ميلجان(نا7المنصرةتقول،البشعالأخطبوطهذامنالمرأةتسلم)ولم4-

نأيمكناخرمكانهناكليس:الإسلاميةالدولإحدىفيالبناتكليةفي

المسيحي،النفوذتأثيرتحت،المسلماتالبناتمنالعددهذامثلفيهيجتمع

)3(.(المدرسةهذهمنأقصرالإسلامدحضإلىآخوطريقهناكوليس

.64ص،فروخلعمرالعرلةالبلادفيوالاستعصارالتبشركتاب11(

.481ص،عثمانومدبولىالأمينالئةجارالمواحهةحزام()

22.ص"،الاسلامعلىالدور"وجاءكتابوفي)3(
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Christian)منهمنفرقال،عظيمةأهميةالمشرينعندوللمراة5-

04Workers)

العاشرةالسنةحتى،وإناثأذكورأ،أطفالهافيالأمتحدثهالذيالأثرأن)بما

عنالدفاعفيالمحافظالعنصرهنالنساءأنوبماالأهميةفيبالغعمرهممن

العملجانبتؤكدأييجبالتبشيريةالنصرانعةالهيئاتأننعتقدفإنناالعقيدة

(.الإسلاميةالبلادبتنصيرالتعجيلفيمهمةوسيلةأنهعلىالمسلماتالنساءبين

عملهاهوالمرأةباستغلالالتنصيرمجالاتفيالعاليةالنسبةيمثل)والذي6-

لهنوتقدمبهنفتجتمعالمشهدفاتالنساءمجالاتإلىللدخولوقوةجهدبكل

المرأةبشؤونالخاصةالدقيقةوالئقافيةوالترلويةوالاجتماعيةالصحيةالخدمات

لأولادها)1(.وتربيتهاوحملهاالأسريةبعلاقاتهايتعلقفيما

كلورادومؤتمرناقشهاالمسلمةوالمرأةبالأسرةخاصةوسائلعدةهناك7-

-831.832صالمؤتمر،هذاوتوصياتفعالياتترجمةفي

والرضاعةالعامةوالصحةوالحواملالمسلمةبالمرأةاهعمامهناكأن)نجد

(.الطبيعية

85.ص،النصلةعليد.و(هدافه،مفهومهالتنصر)1(
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،لفصلى،لقاصع

الطبىالطاقمطريقمنالتفمير

ونيرهم(..التمريضالدنيين،المياهـلة،،الأطبل،"لإدارة

أكبرالصحيةالعاملةالقوىوهوالبابهذاالنصارىاستخدملقد

ممرضينأوأطباءأواداريينكانواسواءالعنصيريةالحربوقودفهم،استخدام

فيبرعواحتى،والمنصرونالقساوسةمنهمكانحيث،فنيينأوصعادلةأو

وسرية.خطيرةتسميات

العددالإصلاحجريدةفيمقالفيخانالإسلامظهرالدكتوريذكرا-

/31799/بعاريخ936 oومنها:بهمالخاصةالأسماءبعضام

مجظرمابلدفيقانونيةغيربصورةيعملمتفرغمنصرهو:السري-أ

.التنصيريالنشاط

مابلدفييقيممتفرغغيرأجنبيتنصيريعامل:الظلامفيالعامل-ب

غيرقانونية.بصورة

المنضرين.بينالرسائلينملالخارجمنزائر:الرسائلناقل-ج

التنصيريةالمحطاتنحتلفبينكمتنقليعملمتفرغخبيرهو:المهرب-د

.والأموالوالمعلوماتالموادلنقل

منها:عديدةأقسامإلىينقسمونفهمالمحليونالنشطاءأما-ذ

الفدالي.،الرسائلناقل،السطحىالتحت،مسجلغير

الإرسالياتعنيزيلالتبشيرمراكزفيوممرضيناطباءوجودإن2-

الأهلمعارضةأحيانأيزيلكما،المبشرينصحةفيالتفكيرعناءالتبشيرية

نأعنفضلاوهذا،المخعلفةالبلادفيللتبشيرأنفسهميرشحونلمنوالأصدقاء
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كقوةوالتمائمالتعاويذفيهايمارسالتيالمجعمعاتفيالطبيبالمبشروجود

أحديمثلونالذينالعرافيننفوذعلىالقضاءفييساعدالمرضىلعلاجسحرية

الوثنعة()1(.المععقداتأعمدة

ومنالتنصيرهوالأولالهدفأنعلىالطبيبالنصارىاستخدموقد3-

منافعبلغتولومستشفىإنشاءعنيرضىلاالمبشر)إن.الطبمهنةتاتيثم

لنجعلالعرببلادفينحنوجدنالقدبأسرها.)عمان(منطقةالمستسمشفىذلك

()2(.نصارىونساءهارجالها

أولئكحتىالناسطبقاتجميعإلىيصلأنيستطيعالطبيبأنريبولا

نأالمبشرالطبيببإمكانأنالمبشعرونقالولذلك.غيرهميخالطونلاالذين

يعالجهم.الذينالمرضىبواسطةالمسلمينطبقاتجميعإلىتشيرهيصل

اذانإلىلتصلالفرصتنتهزأن)مجب:الطبيبتنصحهارش!ايداقالت

المستوصفاتفيالتطبيبتضيعأنوإياكبالإنجيللهمفعكرزوقلوبهمالمسلمين

نأيريدالشيطانولعل.الإطلاقعلىالفرصتلكأثمنفهي،والمستشفيات

له()3(.تسمعالتبشيرفلالافقطالطبيبواجبكإنلكفيقوليفتنك

نقاطيعرفونفهمومواعد،أسسعلىبناءإلايطلقونلاوالمبشرون4-

منها:مهمة

يقومونوالممرضاتوالممرضونالأطباءقوامهالنصارىمنجيشن:أولا

.بصيرةعينكلعلىخافيةغيرتنصيريةباعمال

)1(155CMR Vol. LXIX. 0291 p.

)277(.صالعرببلادلى)الطبيبكابهفيهار!رنبرل)2(

)3(501.MethodsOf Missions p.
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ءطهدةالمستشفياتفيالطرقمنكثيرأأنيعلصونالمنصرينهؤلاءإن:ثانيا

محاسبة.أومراقبةبدونلهم

وكذلكالإنسانحقوقمنظماتورائهممنفإنوقعواصانحتىثالعا:

وسيلة.بكلعنهمتدافعوسوفالغربيةالدول

المسشتفياتفيالمنضرينأننجدالعرييةالدولإحدىفي:بسيطمثال

للمرضىالتصيرأعماليمارسون،والممرضاتالأطباءمنوالمستوصفات

محاسبة.دونالمسلمين

الصحةالىطلابهاالمتوسطةالمدارسإحدىبععت:أخرىعريعةدولةوفي

الممرضةأعطتهمحينالطلابهؤلاءاصطدمولقد،الصحيللكشفالمدرسية

،تبشيريكتابوهوالشفاء*!صوتعنوانيحملكتيبأ--لنصرانيةالهندية

ثم،الممرضةمعوحقق،للمسئولينالكتيبهذابتسليمالطلابأحدفقام

كانت.كماعملهاتمارسالممرضةورجعت،التحقيقأغلى

وأمنصرونإما،القوملدىالأطباءكبارأنالمعلومفإن،الأطباءأما/ه

والنصرانية.النصارىوش!اعدونيهتمون

سوريةعلىاهتمامهاالتبشيربةالجمععاتوجهتم1875عامومنذ

وفلسطين.سوريةفيالمدنمنوغيرهماونابلسغزةفيطبيةمراكزوأنشات

إلىالراجعينالناقهننليلاحقواالمرىيزوروندؤارونأطباءلهمكانوكذلك

علمناإذانعجبألامجبوكذلكينجحوا.لمولكنهم،فيهمفيكرزواقراهم

إلاالعرببلادإلىجاءواماأسماءهمتعرفالذينالبروتستانتالأطباءأكعرأن

البلادفيأوقعواقد،كلهمنقللمإن،جلهمإنثم.بالتطبيبلاللتبشيرحبأ

دودجآساإن.مضاعفةأضعافاأسدوهاالتيالطبعةالخدماتتفوقأضرارأ
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أدةوماريكلهونوتشارلزبوستوجورجفانديكوكارنيليوسوفورست

ضررهمفكانالباطنفيأماالظاهر.فيأطباءكانواكلهمطومسونوالدكتور

ومجسبمنهمواحدلكلالشخصيالاستعدادبحسبينقصأويزيدالبلادعلى

لهم)1(.سنحتالتيالفرص

:عنوانتحتالطبيةالتبشيرإرسالياتموضوعفيالمنار()مجلةفيمقالوفي

*طبيبهارسالدكتوريقولمصر(فيتبشيريةمحاضراتهناك)كان

11.الشامطرابلسفيالضشيرإرسالية

مرتينفيإلايفشلفلممهنتهفيوهوعامأوثلاثوناثنانعليهمرقد)إنه

(،المسلمينمن68%زيائنه)إن:ويقولله(،الحكومةمنععقبوذلك،فقط

مبشرأنهواحدةللحظةولوينسىلاأنطبيبكلعلى)يجبأيضا:ويقول

ذلك(.بعدطبيبهوثمشيءكلقبل

هذامنطبيبةإلىمسلمةسيدة)ذهبت:شلبيالودودعبدالشيخويقول

إنيالمسلمةالسعدةلهافقالت،الخليجمستشفياتإحدىفيتعملالصنف

المحترفةالأفعىلهافقالت؟الحلفماالأولىولادتيبعدمغصمنأشكو

الطبيبةهذهلهاقالتالكشفوبعدأولا،عليئ!اع!شفدعيني:للطب

المسلمةالمرأةكانت.الموتفتوفعيوإلاالحملعنتوقفكمنلابد:الكاذبة

ويعدبه.نصحتلماتستجبفلمالصليبيةالأفعىهذهمجيلعلموعلىذكية

سمعتلقدطمعنيني:فقالتالمسلمةالمرأةبهذهمصادفةالطبيبةالتقتسنة

وأنجبتحملتفقد،كلامكأسمعلمأنا:المسلمةالمراةقالتطبعأ؟كلامي

.61صالعرية،البلادفيوالاضمارالتثيركتابفيالخالدكطومصطفىفروجد.عمر)1(
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بالصمت.الأفعىفلاذت،محمداوسميتهولدا

بالولادةقامتالتيالأخواتإحدى)حدثتني)1(غزالمصطفىد.يقول

مديرةويينبينهادارالذيالحديثعنالفجيرةإمارةفيخاصبمستشفى

أنهالمستشفىمديرةفذكرتالمستشفىبناءكيفيةعنالمناقشةبدأت.المستشفى

لوحةوهناك،ام689عامالبريطانيةالمسلحةالقواتطريقعنلهمهبةكان

تسعدلكيهناإلىجاءتأنهاالمديرةذكرتكما،ذلكتثبتالمستشفىفي

.الناس

كلمندرهمأ051المستشفىيأخذأنيكفيهلالواضعةالأختوسألتها

بالمسعشفى؟تضعمن

تشتريه؟الذيوالدواءوالماءوالكهرباء،للفراشاتتكفيإنها:فقالت

ذلك؟منيتبقىمالأنفسكمتأخذونألاوأنتم

هملأنهمبلدنافيالبريطانيةالك!نيسةقبلمنرواتبنتقاضىنحن:قالت

الخيرطريقالىوهدايتكملإسعادكمالمهمةبهذهكلفوناالذين

نطلبشيمأاحتجناإذاكنيسةوالشارقةدبيمنكلفييوجدإنه:وقالت

طلباتنا.يلبونوهممنهم

فيمعهميحصلماذاالموضوعبهذاأخبرتنيالتيالأختسالتثم

الطبيبة؟معهمتفعلماذا؟المستشفى

خلفيةغرفةفيتجمعناكانتالعاشرةإلىالتاسعةالساعةمنيومكلةقالت

لاوصلاتكمحجكمإن:وتقول،المسيحيبالدينبتعريفناوتبدأبالمسمشفى

.63-64ص،غزالفوزيلمص!ىالتبثر(إلىالدعبرةلطوالأساليب)الحيلكتاب)1(
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وأالذنوبعنكميحملمنعندكميوجدلاإنه،الجنةيدخلكمولاينفعكم

هوعسعىإن:وتقول،تدعيكماوالفواحشوالحسدالشرمنقلولكمينظف

وتقول.عيسىمننطلبهاوالمغفرةالعفونطلبأنأردنالىاذايحفظناالذي

منششأأردتماذاصذقوني..صذقوني:تقوللهمبالنصحتبدأعندما:الأخت

)1(.طلباتكميلئيفهوعيسىمنفاطلبوه..والاخرةالدنياأشياء

التوقيا!:

إلىواحدةنظرةالإسلاميةالعربيةالدولإحدىفيالمثالسبيلوعلى

)إلاالمسلمينبلادفيالمسع!ثفياتكثيرمنفيللمرضاتالسنويالترقياتكشف

مسلمةفقطواحدةمرقياتممرضاتعشرةكلبينأنيوضحربي(رحممن

هذاكلترتبكانتالرئيسةانشكولا،مسيحياتهندياتوالباقيات

كامنالتقريرهذاأنوالمضحك.السريالتقريريسمىكانبماالإجاباتوتحصر

كانتحتىمسيحعاتكنمنهن59%أنذكرهسيجئوكما،الرئيساتبمكنبة

بمعرفتها.الرئيسةتعينهن

:()المانر!ثاتالمصثضفياتف!الثمويضوئيصا!

ولو-التمريضيةالهيئةرئيسةمنهاخاصةتقاريرعلىبناءتعينهنكانت

المسلمينبلادفيالمسشفياتمعظمأنلوجدناسريعأمرورأبأسماثهنمررنا

ماترون،هارونإلعسماترون:نصرانياتفيهاالتمريضيةالهيثةرئيساتكانت

كعيروقيهيلز،أريثماترون،نبرفرسونماترون،حربوديعةماترونإستر،

إغ.إ!....الإسلاميةالدولمن

.67/7،لاصلاحا(2)
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الأجثحه:وثيصاثه

جزءاكانوذلك،نصرانياتالاجنحةرئيسأتمعظمأنإلىالإحصائياتتشير

سلطةمنأنوالمعروف،والتحكموالسيطرةللهعمنةالتنظيميالهيكلاستكمالمن

الذاتيةبالأعمالالمسلماتإلىعهدحيثالممرضاتبينالعملتوزيعالجناحرئيس

وتسليماستلام،العهدةوتسليماستلاممثلللعمريضالفنيةالناحيةعنوالبعيدة

عنه.أقصينفقدالسريريالتمريضاما،المشرحةإلىوأخن!مالموتىرعاية،الغسيل

منلكلوالدوريالسنويالسرىالتقريرتكتبالجناحرثيسةأنكما

هذهكلفيواضحةالعنصرلةوكانت،بالجناحوعمالممرضاتمنمعهايعمل

للترقية.تمهيداالتقارير

لمرض!:lمعاملةفل!التفوثة

حينماالألاممنيومفيالعملعنيضرلونالاميريالمسشفىأطباءكادالقد

منبسيطبنزيفإصابتهإثر91الجناحإلىبالكويتالكنيسةقساوسةكبيرأدخل

منخاصأطاقما"هارونإليمس"ملألرونالمسعشفىرئيسةخصصتولقد،المعدة

فيالعملبينهنفيماويتناوين،المريضلهذاخصيصأنهارليليعملنالممرضات

استجابةعدممنشعورهمفييشدونالأطباءكانالذيالوقتفي،الخاعةغرفته

"هناكدائمأالجوابكانحيث،خطيرةحالتهمريضإلىممرضةبتخصيصطلبلألهم

الهوتيلاتأحدفيفاخرجناحشبهإلىهذاالمريضحجرةتحولتولقد،نقص

النصرانييينالأطباءمنغفيرةوفودكانتفقدوللأسفقادر،بقدرةالعظيمة

قلماالتيالإنسانيةالروحوظهرت،الصحةبوزارةعميقفجكلمنعليهيتوافدون

1(.()الفقيرالعاديللمريضلظهر

.الكوتفيالتبرىالحطر،الحصينعبدالعزفىبنأحمد)1(

http://kotob.has.it



مد!ةصهلمالهه!ههـالفف!الطم!االتنصيو

143

ابراهيموالمثعيخ..أناالمنصر:الطبيب

منصرون(همالأطباءمنكثيرأأنعلى)معال

هذابدايةفيالعربيةالجزيرةزارواالذينالمنصرينالأطباءأحدروايةوهذه

علىيدلشقراءإلىالرياضمنالمؤديالطريقكان:الطبيبيقول،القرن

والخرائب،الأطلالسوىمنهايوجدلاالتيالسابقةالمدنكبيرمنعددوجود

علىجديدةلمدنإشاراتأيةبهامررناالتيالمناطقهذهفييوجدلاكما

فيالقصيرةالوقفاتبعضتخللتهاأيامخمسةاستمرترحلةوبعد،الإطلاق

تمالمدبنةإلىوصولناوعندديسمبر،03صباحفيشقراءوصلناالصحراء

(.المال)بيتإلىوذهبناجيدااستقبالااستقبالنا

بشكلبدينهممتمسكينهناالأهاليوجدناشقراءفيالأولىالأيامومنذ

متفرقةأماكنفيالطاحنةالدينيةالنقاشاتمنالكثيرواجهناذلكوبسببكبير،

شقراءشيخأنإلاالاهاليعندالدينيالتمسكهذامنوبالرغم،المدينةمن

والتقديرالاحترامكلأعطيتهمالذينمقدمةفيكان،إبراهيمبالشيخالمعروف

العربية.الجزيرةفيرحلاتيأثناءقابلتهمالذينالناسمئاتبينمن

وتقيئورعرجلناجحةفتاقعمليةوابنهلهأجرلتالذيإبراهيمفالشيخ

إيماني.علىحقيقياقلقادائمأيبديوكان،وصادقحقيقيومسلمجدأ

إلىعقيدتيتحويلشقراءفيوجوديفترةطيلةاستطاعمابكلحاولوقد

الثهكلمةإلىوالامتثالالقرانإلىالاستماعإلىمرةمنأكرودعاني،الإسلام

بتغييرالاخرإقناعإبراهيموالشعخأنامناافياستطاعةعدممنوبالرغم،الحقة

ذلك.معيحاولوااولادهحتى،يحاولاستمرالشيخأنإلا،دينه
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شقراء!فيأهلناعلىبغريبذلكليس

وكانالبحرينفيعنيزةأهاليمنعودتيعندقابلتالحكايةهذهومجانب

بلادنا؟وجدتوكيف:هوليالأولسؤالهم

فيمكانأيفييحصللموحاركبيربشكلبناالترحعبجرىعنيزةوفي

المعروفة،العائلاتمنالكثيرعندضيوفاإقامتناطيلةكناكما،العربيةالجزيرة

وكنا،الواحدةالليلةفيزياراتثلاثمناممثرلتلبيهنضطركنامساءكلففي

قبلمقدمأمحجوزهالواقعفيلياليناجميعوكانت،جدأكعيراكيرهاعننعتذر

طبعأالوقتبعضالزياراتهذهتعخللكانتالدينيةالمناقشاتإنثم.أسبوع

(.بالكرهمفعمةمناقشاتتكنلمأنهاإلا

بعضقدمواريماالذينالمنصرينعنيقالالمستشرقينعنيقالوما

انهبمإلا،البائسينوالمرضىللفقراءوالعلاجالطبمجالفيالإنسانيةالخدمات

عيوناكانواأنهمإلىإضافة،المسلمينتنصيرالخدماتهذهطريقعنحاولوا

الاستعمارية.العسكريةالحملاتومقدمةللاستعمار

)يعنيالمنطقةفيالدوافعبينمن)ن:يقولزويمر*اصموئل1المبشرفهذا

الجزيرةاسترجاعفيالحقفللمسيح،التاريخيةالأسبابالعردي(الخليجمنطقة

نأعلىالأخيرةسنةالخمسينفيلديناتجمعتالتيالدلائلأكدتالتيالعرلية

لوهمهذاإنالثهقاتله،عهدهابدايةفيالبلادهذهفيمنتشرةكانتالمسيحية

سياسيين،ولسناسفراءاننا:يقولفإنهالواضحهالمطامعهذهومعكبيرإ!

والإحياء.والانبعاثللتنصرجاءواوإنهم

ذلكوعن،كميرةمواقفالعرليةالإرساليةفينجدالاخرىالأمثلةومن
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ناجحأ.طبيبأكانأنهرغمعملهمنالإرساليةفصلتهفقدرقزالدكتورموقف

مععقداتهابعضفيالبعثةيخالفكانأنهالبعثةفيالمسؤولينأحدذكروقد

هذاعنعرفكما-زعمهم-حسبالمسيجألوهيةذلكومن،الأساسية

علىيعملأنالمفترضمنكانالذينالمرضىعقيدةمعرفةعلىحرصهالطبيب

)1(
شصرهم.

بالعنصيريقومواأنأرادواالمنصرينأنالتميميالمالكعبدالدكتورويشير

وجدالأمرهذاولكنللاهالى،زياراتهمطريقعنالطبيالعملخارج

البعثةأطباءلأحديصرحمباركالشيخجعلمماالعلماء،منشديدةمعارضة

فقط)2(.المستشفىعلىنشاطهميقصروابأن

اهـ404صفر92الموافق7()91عددهافيالكويتيةالبلاغمجلةنشرت

:يقولخبرأ

الطبيبذلكعنالأمةمجلسفيموضوعاأثارالإسلاميينالنواب)أحد

مشوصففييعملالذيالطبيبذلكوأن،الإسلاميالدينعلىتهجمالذي

الثهرسولوأصحابتعالىالثهأنبياءيشتمثمالمواطنينيتحدىأخذالرابية

يسلمنلمالمتحجباتوالنساءالكويتيالشعبحمى،وسلمعليهالثهصلي

(.الإسلاميةالمقدساتعلىالطيبذلكمنالاععداءهذاتكرروقد،منه

المجلس.فينقاشمندارماكلمنأهمرأيفيوهذا

.3o-05صم،821!،كاظمةشركة:الكويتالعرر،الخليجمنطقةلطالتبثر،التميميالملكعبد)1(

.221-222ص،نفسهالمرجع)2(
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III

العا!ر،لنصلى

والراهباتالقد!عاويعةطريقعنا!االتنمعير

الطبوأعنيالبابهذادخلواوالقساوسةالرهبانهؤلاءإن:الكريمأخي

:جدأكميرةأساليبلهمسابقاذكرناوكماالتنصيرلاغراض

المباشر.الأسلوبا-

الخفي.الأسلوب2-

.السريالأسلوب3

البلادومستوصفاتمستشفياتفيتمارسالأساليبهذهكلأنومع

يجدهالذيالدعموحسبالرقابةوحسبالدولأنظمةحسبولكنالإسلامية

القساوسة.هؤلاء

يمارسونالرقابةوضعيفةالمنفتحةالإسلامعةالدولبعضفيأنهنجدحيث

وقاحة.وبكلالمباشرالألدلوب

الخفىالأسلوبيمارسونفهمالعرليالخليجدولمثلالمحافظةالدولفيأما

.السريأو

طري!عنالطبيالتنصير)أعنيالأمرهذافيوالوقائعوالقصص

الأمثلة:سبيلوعلىجداكثيرة(القساوسة

واسعانبولالقدسفيعقدوهعامأمؤممرأالمبشرونأقامام249عامفى/ا

1(.ولبنانا)()حلوانومصر

المريضيعالجونلاوكانواالناصر،بلدةفيمستوصفأأنشأواالسودان)في2/

.6.صام،539،العريةالبلادفيوالاستعمارالتبشر،انلد!ومصطفىفروخد.عمر)1(
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أيضا:ويقول(،المسيحهويشفيهالذيبانالاعترافعلىمجصلوهأنبعدإلاأبدا

طبيةمستوصفاتجعلوهامراكبثلاثاستخدمواالنيلواديفيالمنصرين)إن

مجملونصوبكلمنالناسفياتيطويلبوقتالطبيبمجيءعنيعلنونوكانوا

يبشرفيهم)المنصر(يقومالأثناءهذهوفي،الطبيبقدومالجميعوينتظرمرضاهم

وضحفيالمرضىيتحملهاالتيالالاملهذهضميرهيتحركغيرانمنبالجموعفرحأ

)1(.وخداعأ(عمدأالانتظاروطولالشحس

ويقوم،التنصيريللمسعشفىالخارجيةالعيادةعلىالمرضى)يتوافد3/

بمعرفةالممرضةتقومكما.للمريضبطاقةبتحريرإنجيليواعظوهوالكاتب

هذهوتصلوالماليةالاجتماعيةوحالتهالخاصةوظروفهالمريض!شخصية

المرضىجمهورعلىقصيرةدينيةقصةفيلقي،المستشفىقسيسإلىالمعلومات

دينيدرسإلىيسعمعوبئفإنهمالمستشفىبدخوللهميصرحللذينبالنسبةأما

تأثرقدأنهفيهبتعشمونومن،لقراءتهاالنشراتالمرضىعلىتوزعثميومكل

يعقدونوقدمنزلهأوالقسيسبمكتبخاصةندواتلهيعقدونالمواعظبهذه

()2(.وعقيدتهدينهينسىمجعلهماوالهباتالامالمنعليه

:يقول(الكويتفيالتبشيري)الخطرالحصينأحمدالدكتوركتابفي4/

منعرفتقصةدينهمعلىالغيورينالكويتيينالاطباءأحدحكييوم)وذات

رقيبلاوحيث،الصحةوزارهمستشفياتفيالمبشرونتغلغلكيففحواها

المسلم:الأخذلكفقال،حسيبولا

كنتويينماالايامأحدوفيالحكوميةالمستشفياتإحدىفيأتدربكنت

(.المرضىبخداع)اعترافهمبعنران662-1صالكعابنفس)1(

78.ص(،والتثرالاصئراق)محابفيأحمدخليلإبراهيم)2(
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،الرهبانلباسيرتديقسعسبمشاهدةفوجعتإذالاطفالقسمفيموجودأ

نأإلاالقسيسذلكمنكانوما.صدرهفوقوششقرعنقهمنيتدلىوالصليب

انتهاءويعدمعناها،تفهملابكلماتوخاطبهنمباشرةالممرضاتإلىتوجه

المستشفى،هذافيالقسيسهذاوجودكعيرافساءني،الخروجأرادذلكحديثه

وقمت،المسيسذلكطريقفاعترضت،بالذاتالأطفالجناحوفي

الدواموقتفيالمكانهذافيوجودهسببعنسؤاليفكان،باستجوابه

للأطفالالبركةليعطيوجاءقسيمسأنهفأجابني،أثناءهممنوعةوالزيارةالرسمي

يتبعأنهأعني،هويتهعنمستفسرابسؤالهفقمت،الجناحفيالموجودينالنصارى

الكويتية،الكنائسإحدىيتبعوهوالجنسيةالرانيإنه:فقال،بلدوأيجهةأي

كانإنبدوريسألتهذلكبعد،الكويتيةالمستشفىلزيارةلهوزملاءهووجاء

أنهأي.بالإيجابفرد،الرسميالدوامأثناءبالدخوللهيسمحرسميإذنمعه

فينسيهأنهاذعى،الإذنهذاإبرازمنهطلبتعندماولكن،الإذنهذامثليملك

بتلكمعهالحديثتعمدتوقد،الإنجليزيةباللغةدارتمحادثاتناكل،البيت

فيعلمعندماولكن،كويتياننيويعرف،اسميعنلهاممشفلاحتىاللغة

ولاذالوراءنحووخنس،وجههوامتقع،لونهتغير،كويتيطبيبأننيالنهاية

.المكانمن

1(.حياضلاعنالمنافحدينهعلىالغيورهذا،الطبيبأضيكلامانتهى

23،صشلبيالودودعبدللدكتورمكة(إلى)الزحفكتابفي/ه

:يقول

523.ص،الحصينأحمد،الكويتفيالتبشيريالغزو(?)
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عنتقريرأللفاتيكانالتابعة)فيدش(وكالةنثعرتام859عامبدايةفي

امرلكيةمسجلةتنصيريةجمعيات6هناكأن:الخليجفيالتنصيريةالحركة

الأوسطالشرقفيمتفرغمبشر0013حواليهناكأنكما،الخليجفيتعكل

طبية.مراكزيديرونومعظمهم

قيامالمستشفىفياجتماعهمعندللمرضىالتنصيرفيطرقهم)ومن6/

المرضىجمهورعلىقصيرةدينيةقصةدإلقاءالمستشفىقسيسقبلمنواعظ

يومكلأصيلفيدينيلدرسيستمعفإنهالمستشفىالمريضدخلفإذاالمنتظرين

لقراءتهاالنشراتالمرضىعلىتوزعثمالسحريللفانوسعرضيتبعهوقد

1(.بها()والتسلي

وهيبتعصبهامعروفةمسيحيةسيدةللصحةوزيرأولكانالهند)وفي7/

المغرياتعلىمعتمدةأعمالهاتواصلالإرسالياتوظلت-كومارراجالسيدة

إلىيذهبونالهنودكانولكن،والإنسانيةالرحمةبدوافعمتظاهرةالمادية

.00()2(.إليهمينضمونولاعظاتهمويسمعونمست!ثفياتهم

مستشفىفياحداثهاوقعتالعيالحقيقيةالقصةهذهالكريمأخيص!اليك8/

حيثبهاتنويمهتموالذيالمصريينلأحدوقعتوالتي،أسيوطفيالأمريكيهنري

الثالثةأشارفذاكإذوكنت،للمسعوصفالن!ابتحغعلةعرتنيأن)حدث:قال

؟سواهإلىعنهنعدلوكيفالمستشفىهذاإلىأبيبرفمةفنهـبتعمريمنعشرة

خمسةجدرانهبينقضيتانوكان.آثارهوتناقلواأخبارهالناصتعالمالذيهووهو

.-446هص،صابرلعفاف(الحضارةومكلاتالمسشرقون)كتاب1()

48.عىوالا!م(،التبشكلمعركة)كنابفيشلسلجليلعبداد)2(

http://kotob.has.it



صلأطهة81لبهداف!لمف!الطه!االعن!و

015

مستشفىهذاوهلوقسس؟رهبانبينأمأطباء؟بينخلالهااكنتأدرلميوماعشر

عحليةيقتضيمرضيكان؟والنحلالعقلألدفيهاتلرسكنيسةأوالعللفيهتشفى

الغيودةغشةفيوأخذتانفيعلىالمخلرووضعالمشرحةعلىنمتأنفماجراحية

الطبببسمعتحنى(مكانكلمنبطالعنيوالموتطائروالعفلمشرد)والفكر

.المنافاةكلالإسلامعةالعقيدةينافيدعاءصورةفيمسمعيعلىت!تالبكلماتيتمتم

نأوهممتالجوانحبيننفسيبهاواضطرلتالكلماتلهذهبدنيارتعشلقد،أقسم

وجدانيستغلونكيففانظر،لسانياععقلالمنومأنلولاعليهاردابالشهادتينأنطق

يسلمهاممنامهمنفيهاأيصحويلريلاساعة،ساعلأدهأحرجمنساعةفيالمريض

عقيدةالحالةهذهفييكونماأصفىالمسلمأنلعلمواعقلواولو؟للحمامالمنام

بعدشاهدتهماأماالفاجر.ويئقيالكافرفيهايؤمنالتياللحظةوأنهاإيماناوأرسخ

تضحكثعلييةمحاولاتثناياهافيتحملالقلمتصويرهاعنيعجزفحوادثذلك

قبطي،احل!ما،أرلعةفيهايرافقنيغرفةفيأقيمكنت،الحزينعنوتسريالثكالى

حلةيرتديبلالكهنوتياللباسيلبسلاقسمرةغيريومكلغرفتنايطرقفكان

،والتسرعالهوجأماراتوجههأسرةفيتقرأالمحضركريهالظلثقيلرجلوهوإفرنجية

مسلمأكانإنه:ليفقيلعنهسالتفقدمنصور(مل)5فهوفراستيصدقتني!ان

هذاكان،الإسلامعلىالناسأشدمنوأصبحالوهاجالن!ببريقبدينهفطاح

وكلها،وابتهالاتهتوسلاتهفيويغر!أجلنامنفيصليكثيرأبنايلمأسلفتكماالقس

عنفينافحالأديانفييخوضاخذفيههوممافرغفإذاالمسيحيةلأصولتقريرتعلمكما

مرضىوأمامه؟الخصامحبلمجاذبكانمنأدريولا،غيرهويجرحمعتقده

بهذهويرمناالمرذولةالمتكررةالزياراتتلكأضجرتنا،الكلاميستطيعونلامنهوكون
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وشاركنا،سقماوتزيدنامضاجعناوتقضالراحةسلكعلعناتقطعالمنحوسةالطلعة

وصاحبناالعقيدةارثوذكسيانهتنس)ولاإنكارأاشدناكانبلالقبطىزمعلناذلكفي

جئناولكنالدينلنتلقىهناجثناما)نحنالحانقبصوتقالخىبروتستنعي(

منفقللالثقيلالضيفذلكإلىوالامتعاضالتألمهذانبأسرىولقد(للتداوي

مناقشا-له.منوضفزياراته

مختلفة،طوائفتزورناحتىيوميمضيلاكانأنهإليهالتنويهيجبومما

ولحمتهاسداهابدعواتويدعونأمامناويصلونوالأزهارالورودعلياينثرون

هذهمعانيباوسعكنيسةإلىيستحيلالمستشفىفكانالاحادايامأماالت!نير،

وتباينونحلهممللهماختلافعلىكرهأأوطوعاالمرضىفيساقالكلمة

مكانإلىالمشيعنالمرضبهقعدمنإلاذلكمنيعفىولاوعللهمامراضهم

كتبلهموتعطىمصفوفةمقاعدعلىفيجلسون،العلويبالطابقللملاةمعد

السالفالقسعسبهمفيصليواميقارئبينفرقلاومزاميرترانيمتحوي

أسىيتقطعالطرفمسبلالرأسمطرقوهويعظهمثم،وقوفوهمالذكر

الحاضرينمنرجلإلىبإشارةكلامهويقطعوالامهالمسعحلصلبوحرقة

منذلكغيرينعظروهلبنعمالمخاطبفيجيبهمحمد(؟عم)ياأنتأفاهم

نسيتوان،مخالفتهمفيالمكروهويتوقعشراكهمفريسةنفسهيعدساذجقروي

أسليةالقدرشيقةبرزةغادةرخصببنانأوتارهتجس)البيانو(المعزفأنسىلا

الألحانب!ثجيوالاذانالعيونفتتمغالصوترهوةالعينينساجيةالخد

أثرالمشهدلهذاكان-الإنسانأيهاالعجبفاقض-فعانوجصالمرنانوصوت

محمد()عموراءدلفتحتىالحضورعقدانفرطأنفماعميقنفسيفى
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يفقهولاالواعظيقولهمايعتقدالابانهفأجابنيمنهسمعتهماعليهوأنكرت

ومماالفؤاد.مثلوجالعينقريرفرجعتبالثه(وموحدمسلموأنهكلامهمنسيئا

جملفيهامكتوبألواحالمرضىأسرةفوقالجدرانعلىمعلقانهلاحظته

ويطابقهالفظايخالفهامماذلكغيرإلى(تسلميسوعبالربلامنمثلوعظية

ععنى.

تكونفماذاإسلاميبلدفيالإسلامعلىيتهجمنصرانيطبيبهذا9/

التيجة:

اهـ92/صفر/404الموافقعددها)971(فيالكويتيةالبلاغمجلةنشرت

الأمةمجلسفيموضوعأأثارالكويتيالامةمجلسفيالنوابأحد:يقولخبرا

الطبيبذلكوأن،الإسلاميالدينعلىيتهجمالذيالطبيبذلكالكويعي

الثهأنبياءيشتمأخذئمالمواطنينيعحدىأخذ،الرابيةمستوصففييعملالذي

والنساءالكويتيالشعبحتىوسلمعليهالثهصلىالثهرسولوأصحابتعالى

علىالطبيبذلكمنالاعتداءهذاتكرروقدمنهيسلمنلمالمحجبات

الإسلامية.المقدسات

ام8/8/899بتاريخ)507(رقمالعددفي)المسلصون(صحيفةنشرت

سببعنعديدةبتساؤلاتدفعت،اليمنفيالثلاثالراهباتمقتلحادئة

علاقةلوجودهنوهل،سكانهبيننصارىأصلافيهيوجدلابلدفيوجودهن

يمارسنه-تنصيريبن!ثاط

بممارسةالراهباتتامةبسريةتجريالتيالأوليةالتحصقاتفياتهمالجاني

نإمسئولةمصادرقالتفيما،اليمنيالشعبتنصيرهدفهاتنصيريةانشطة

أغلبفييتسمالراهباتإليهاتنتميالتي(المحبة)رسولاتجمعيةنشاط
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لاخرانمنتثاركانتالتيالمزاعمرغم،والإنسانيالخيريبالطابعالأحيان

ذلك.علىحقيقيةأدلةوجوددونتنصيريةلأنشطةممارستهاعن

فينشاطهاوباشرت،معطوعةراهبة12تضمالمحبةرسولات)جمعية

منوشعتفيدوصنعاء،وتعزوالحديدةعدنمنكلفيعقود3منذاليمن

والمجذومين.والمسنينالعجزةمنشخص005منأكثرخدماتها

r\°0/9/19بتاريخ74()20رقمعلل!افيالوطنصحيفةنشرت/01 Y:

الحائزةتريزاالأممعلقاءالانعثارواسعةالألمانيةشبيغلديرمجلةأجرت

وهيسنة85العمرمنالبالغةتيريزاالأموتحدثت،للسلامنوللجائزةعلى

وطئتأنمنذالهندفيالفقراءورعايةتمريضفيتجرلعهاعنألبانيأصلمن

.ام489عامالهندأرضقدمها

منأكثرالمحبةعنصرفيهايستخدمعليهاتشرفينالتيالملاجنإن:لقال:

المرضى؟علاجفيالطبيةالأدوية

وماوىملاجىهيبلالتقليديةبالمستعثفياتشبيهةليستملاجعناإن

مجتاجونهماكللهؤلاءنقدمكما،يؤويهمأنيستطيعأحدلاالذينللمشردين

جديدةاجتماعيةحياةقبوللهمليتسنىجديدةجماعيةلحياةجديدةمشاعرمن

بالحب.مليئة

النفود؟منسنويأمنظمعكنكسب:بمم

النقودإرساليجبإنهكماالفور.علىبصرفهنقومالنقودمنيأتيماكل

فيالعاملاتالأخواتعدديبلغإذ،العالمفيالمنعشرةفروعناجميعإلى

كلأنكما،بلدأا22فيملجأ065علىموزعاتعضوة006rنحومنظمتنا

المشردين.البشرمنالافأبلمئاتيؤويملجأ
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41محرم(51)1عددهافيالبيانمجلةنشرت Vنأبخصوصاهـموضوعأ

التنصيربدعمعلاقةلهمالدولرؤوساءوبعضالمساوسةكباربعض

عنيبحثونوانصارهفإنه،الحكمفيأمريكيرئيسفترهتنتهي)عندما

مساريعأغلباكعسبوقد،بعدهمنللأمةنفعأبهويقدمذكراهيخلدمشروع

طابعكالبهافياتخذتوقدالمجتمعوخدمت،كبيرةشهرةالسابقننالزعماء

رمجان،ومكتبة،كنيديومركزهوفر،مركزمثلوالعلميةالثقافيةالمؤسسة

وأمثالها.ايزنهاور..وجامعهروزفل!ومركز

فيجديد(من)المولودونالتوابونالرئاسةإلىبهجاءالذيالرئيسكارتروأما

منوبدعم،أطلنطامدينةفيكارترمركزروزالينزوجتهمعأنشأفمد،المسيحية

والبحث،والسياسيةالإنسانيةبالقضايااهتمامهللناسأظهرالمركزوهذا،كنيسته

وملولهمصدورهمبفتحيقومونانهمكارتر:يقولكماو،العالمفيالسلامعن

من،العالمفيويارزةمهمةباعمالالمركزقاموقدالثه"،كلمةونشر،للناس

فيللفقراءالمساكنويناء،جورجيافيللنساءالطبيةالمساعداتالىشرقأاليابان

إفريقيةدولةثلاثينمناممعرفيبانشطةيقومونحيث،بإفريقياومرورأ،فلوريدا

فتيلونزعالجنوييةوكورياالشماليةكوريابينحربوقوعتجنبفيالمركزوساهم

فيوتدخل،السابقةالصرلي!البوسنيةالمصالحعفيوساهمهاييتيمنالحرب

عنعبرتوقدوالبشير،كارترروزالينمابينمتعددةلقاءاتوكانت،السودان

لهم،تعطىكانتاليالمواعيدمشاكلومن،معهمالبشرتعاملمنانزعاجها

السوداني.الجنوبوبخاصةبالسوداناهتمامهعنكارتروتحدث

مشروعوهواثيوييافيالمشروعوهذا،القرنبمشروعيسمىماالمركزوعند

حقلاالمركزيوفرحيث،إثيوليةعائلةملافوعشرةلمثةودينيزراعيدعم
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تطويرأنكارتريرىإذ،تنصيرهايتمأسرةلكلومتابعةهـاشرافأوخدمةصذرأ

وماديأ.روحعايتمأنيجبإفريقيا

هو)منصرا(عملهأنويرىقراز،لهيقرلمالرئاسةمنخروجهويعد

رواندافيذلكبعمل،وبقدراتهبهيليقالذيوهو،الرئاسةمنأرقىعمل

ويقابل،وزيمبابوي،وغانا،وغينيا،واليابان،وهاييتي،وكينيا،ويورندي

الراية،ويعطونهللقبيلةزعممأوينصبونه،النصرانيةلعميقدمنيجريافيالسكان

.والذرةالإنجيلويوزعالكنالسلهمويبنيقصرهعليهايبنيوأرضا

أدغالفيوالفلاحاتالمزارعينمعقصصهعنيتحدثأمريكاإلىيرجعثم

نأكيفهناكالمشاريعولدأعميالنصارىللشبابيذكرأنيشىولا،إفريميا

تشاركلا:لهويقولون،المزارعفيمساعدتهممنيمنعونهالافارقةمنعددا

ويذكر(..والزراعةالعململابسألبس)إني:يقولولكنه،ملابسكفتتسخ

الإفرلقيةالحكوماتفيالوزراءأنإفريقيا:فيالعملمشكلاتمنأيضا

لهذهالتنميةخططبكتابةالمركزيقوملذا،للتنميةخططكتابةلايستطيعون

بل،المعرفةولاالقدرةليسإفريقياحكوماتفيالوزارةمقياسلأن،الدول

وصداقة.ومرابةقبليةروابطغالبأهو

الحكومةإقناعاستطاعالتنصيريالمركزهذاأن:بالملاحظةجديرهوومما

لإفريقيامساعداتهحاتنفذأنأخرىعالميةومؤسساتالدوليوالبنكالأمريكية

يدارالدوليةالمشاريعمنعددأصبحبحيث،معهوبالاشتراكالمركزذلكعبر

هذهاكسبومما،عالميةومؤسساتأسماءتحت،مباشرةالكنائسقبلمن

جانبوإلىمنها،العديدعلىمباشرةيشرفكارترأننجاحهاالمشروعات

فيمواعظهتصدروسوف،الكنيسةفيالأحدمواعظفيمسعمرفإنههذا:
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فيالصلاةأقامأنهينسىلاالقارئولعل،بصوتهمسجلةتوزعانهاكما،كتاب

وهو،واشنطنفيالأولىالسلاماتفاقيةتوقيعسبقالذيالأحديومفيالكنيسة

و)دم،للصلحالساداتتوقيعبعدكتبهالذي(إبراهيم)دمكتابصاحب

فيعندهممشهورهوكما)براهيمأبناءواليهودالعربدمبهيقصد(ابراهيم

الكنيسة.
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العالميةالتنصيريياثصائياتتقارير

وتاريخمقدمة:81!لالفصل

تنحدثوالإحصائياتالأرقاملغة:الثاث!الفصل

وطبيةصحيةإحصائية:اثكافص
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،لأ!له،لفصل

ولارسقمةمقة

كبيرأودعمأتوسعاهناكأنمجدفإنهالعالممستوىعلىوالتنصيرللوضعالمر)قبإن

والهيئاتالدولقبلمنوذلكالعالممستوىعلىالصيرلةوالجمعياتللمنظمات

الغرية.اللولفيوضوصأالنصرانيةالشعوبقبلمنوكذلكالرسميةالعالمعة

علمتوإذا،بعدتنتهلمالإسلاميالعالمعلىالصلعبيةالحروبإننعم

المنظماتوأنالعالملمنصيروساققدمعلىجارالعخطيطأنالكريمأخي

يلي:ماواليك.تبذلذلكفيالطائلةوالأموالالعملاقة

دولارمليار5AVوالتنصيرالكناسىميزانيةتكونسوفم2552عامفي

حوالي4وسيوزع،منصرملايين7ووتلفزيونإذاعةمحطةآلاف01وهناك

وغيرها....وغيرهاالإنجيلمننسخةمليار

اللهدسملعنليصذوااموالهمينفقونكفرواائذلحن)إن:وجلعزالثهيقول

!يحشرونجهنمإلىكفوواوالذلنيغلمونلئمحسرةعليهمتكونلمفسينفقونها

لأنفال:36.

الشماليةأمريكافي(الوزانتنصيرلجنةنظمتهالذيالشهيرالتنصيريالمؤتمر

ميدانفيالحديثالعصرفيوالتاريخيةالمحوريةالانطلاقنقطةكانام789عام

شتىمنوفدوامتخصصاا05الأوليللمرةاجتمعالمؤتمرهذاففيالتنصعر،

ألقواحيث،التنصيربةوالدوائروالهيئاتالكنائسنحتلفويمثلونالعالمأرجاء

وخرجواالنقاشطاولاتعلىالمسلمينتنصيرمجالفيوخبراتهمبتجاريهم

ينس!امجاثمعهدإنشاءوقررواالمسلمينعقيدةهدملمحاولةهجوميةبخطط

أشهرزويمر()صمويلاسمالمعهدهذاوحمل،المرسومةالخططنحوالجهود

التنصيرمجالفيالعاملين
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الغربفياللوليةالقوىمنمدعومةغاشمةبقوةتنطلقوالكنيسةالتاريخذلكمنذ

سرية،وتداليرالكنيسة!ظتعدولم،المسلمينعقعدةعلىالإجهازفياملأوالشرق

وتسجلها.التقاريرتنشرهاإذلهمفخرمثارصارتإنجاز6لهاإنبل

ولكن،وكبيرةمن!لةالعالمفيالنصرانيةالليانةلنضالإصائياتان،الكريماخي

علىبسخاءينفقونفهممثمرةالنصارىجهودمجعللنوحكمتهبرحمتهوجلعزالثه

0128رقمالصالرعدث!افيالمجتمعمجلةنشرتهماالكريمأخيداليكالضلالنشر

61/9الموافقا!184شعبانا6 9 /V 1 Yحواليعليهمرأييعتبرقديماالمقالوهناام

فيه.المهمةالنقاطبعضنستعرضأننحاولفيهماعرضلأهميةولكنسنوات9

المتحدةالولاياتفيتنصيريةمنظماتعشرأكبر:يليماالمجلةذكرت

ام(.)699الخارجللتنصيرفيالمخصصة...الميزانيةالامريكية

مية!من!مةالمونا!م
21كحعمية!ر!ية\. !.2 World Visionلمريكيثو!رمليون

7065الحدو!مسدهضموتحر2. Southern Babtistلمريكى!و!رصليون؟

Convent

bliesمقالالهمحفد3. Of Gامريكىثو!رمليون306!حححه

2072ة!3الصممض8. Seventh Day Adامريكىثو!رملمون

2057-5اححيدمترحمو.ه WycliffBible Translatمرلحكى!رلهومليون(

52ثسيحكليصة6. Churches Of Christامريكيلو!رملورن

M.ه!ولationalالعويةمالطملطمه7. .A B Inامر!كىمو!رملرون؟..ه

807الحالميةالكنيسةخلمات8. ChurchWorld،اصريكىثو!رملرون
م!ك!ء3

Iءكا!ل!8للممميحطص!ةالحمحت!. Campus C'امريكى!رثوملورنء.ه

oFح!!

onل!)5؟لعولمحة01.الرافة Internat!اصريكىثو!رصدورن4دصح!ء+ه

فيهاأحيانآالإحصانياتهذهأنتجدسوفالكريمالقارئأخيطمظة:

هscنالال!ng)طريقعنتوريدهاإلىعمدناولذلك،البسيطالتناقفىبعض

الأصلية.مراجعهامن
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إقليى،لفصلى

تتعةثوالإمصانهاتالأرقا"لغة

عنلتخبرناتتكلمعندماوالإحصائياتالأرقاملغةأجملماالكريمأخي

للتنصيرالهائلةوالأرقامالوضع

العالميةالتنصيردةالإرسالياتوضععنالأرقامويلغةعامةإحصائيات:اولا

موثوقهمصادرمنوالأرقامالإحصائياتوهذه،م2502إلىام009عاممنذ

خاصةوجمعياتمؤسساتلهاوكذلك،الإنترنتمواقععلىدوريبشكلوتنشر

منها:العالممستوىوالتنصيرعلىبالنصرانيةالمتعلقةوالإحصائياتبالأمجاثفقط

الخيردة.ل!حصائياتالقوميالمركز-ا

(NationalCenter for Charitable Statistics (NCCS

(IndependentSector)المستقلالقطاع-2

9عامتاسس AAولهخيريةومنظمةمؤسسة)083(حواليويضمام

أمريكا.ومركزهوأرقامإحصاثيات

-Nonالرمجيغيرالامماديمىالمركزمجلس3- Profit Academic Centre

Counsel

العملودراساتالرمجيغيرالقطاععندراسأتبهاالتيبالجامعاتيعنيوهو

الخاصة.وإحصائياتهدراساتهلهوأيضاجامعة9(0)مناكريضموهوالخيري

rالعالميةالتنصيردراساتمركز-4 Study of GlobalهمCentre

Christianity

العالم.مستوىعلىوخططهوإحصائياتهالتنصيرلدراسةمركزوهو

الموقف.بخطورةتحكموأنتالإحصائياتهذهالكريمأخيواليك

الإنترنت.شبكةعلىبالتنصيرالخاصةالمواقعةثانيأ
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شركاتمواقععلىيطلعلكىالعنكبوتيةالشبكةيتصفحالذيإنالكريماخي

حيثالكبيرمنبالن!وليصابسوففإنهوغيرهاالتنصيرلةوالمنظماتالتنصير

الثالث.العالمدولالىموجهالكعرمنهاوكذلكالمواقعهذهحجم

والمؤسساتبالمنظماتفقطخاص0000163.موقعمناع!نرهناكيوجد

العالم.حولوغيرهاالتنصيرية

الكلماتهذهعنوتبحثتكعبوعندما(google)شبكةعلىهوالموقع

Christian Missionaries World

للتذكيرفمطولكنللحصرهناالمجالوليس

دهاليك،جداكعيرفهوللتنصيرالموجهوالدحمالإعلاميةالناحعةمناما

خاصةوهيم2502-0091عاميبينماالبسيطةالمقارنةهذهالكريمأخي

والتلفزيوني.الإذاعيوالبثالمقدسةالكتبوتوزيعالنصرانيةبالمنشورات

هحف.

!د!ورل!!صالض:

عمكللمجدالةمبد"هب5

ضر!يةلورطت!ه

عنصركلعمكلات!هكب!يت

-U wAAA&3Jja

!أولمجديدعاصمةلعهد5

ملهأكللمدلمجإ5

!مبخهـدصتشللأ،لثمسص5

!لا!ملى

!ثت!م!زصن!ك5

ضطةلثم!نللمعبنديبملي5

ضرفي!كلئدلمنلولتممينيحلي5

علمي!!كللتعئرلثطن!ملي5

0022

0035

00604505

000003ب!

طورن02

001017

+..

..؟3

ططن25

ط!ن45

ميون؟28

ط!ن7ه0

ططن051

طرولة065

004!ه2

00313

0000،90645

000038599

TT%ملطن

0034

..62918*.

0009130553

026*95؟00

0000To

000035

ميون07

اطونن00

ط!ن025

ططن05%02

ط!ن006

رو؟ططن01

ططن08؟

ططن025

طورن0004

ملرون..38

املطن003

ط!ن0028
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لجذبالوسائلأكثرمنفاصبحتالنصرانيةالمرئيةالبرامجوأما

واجتذابأشعبيةوأكئرهابرامجستةلأهمقديمةإحصائيةفإليك،المشاهدين

الأمريكية.اتمحدةالولاياتفيللمشاهدين

فمهرياالمالماهدونع!المرنلم!نوصةالمرنلم!اسم

5000003016ورميناد75()0نلدالمميعمانة

0012549المبوعي(م!واستميمي)لأممبوحةالصل!ية!حملة

505514907الميوعي(ثطررولرت)6ثكلتساعة

052077305روميي!كر(مم)الربمعللا

002051773اممبوعيرولرنس(اورلى)معحز،نوقع

r.:,00605بودلال()حويزمانبل!منع!اعة

كبيرفهوالغربيةالدولفيالرمجيةغيرللمنظماتوالتمددالتطورحجمأما

جدا.

الجدولهذاإليك،والغرييةالعربيةالدولبعضبينبسيطةمقارنةفي

وكذلك،م1502الأهليةللمنظماتالعربيةالشبكةتقريرمصدره)والذي

غيرالمنظماتهناونعنيالردي(،الوطنفيالاهلعةالجصعياتبحوثكتاب

هذهووضعنا(وغيرهاوالاقتصاديةوالحلميةالدينيةالمنظمات)جميعالرمجية

الدولفيالكبيرالتقدمبينالثاسعالفرقالقارئأخيتعلملكيالمقارنة

فيالتناقضبعضهناكأنورغم،المنظماتلهذهاللامحدودودعمهاالمتقدمة

فقدالدقةعدموأحيانا،والمراجعالمواردلتعددوذلكالإحصائياتمنكثير

الأصلية.مراجعهامن(scanning)بالتصويرأعرضهاأنرأيت
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III

لكلع!كمعل!عميصدعد-!عمك!الدولة

ممية

،6to)1991(0000404061913521مصر

I،055395"نعر,)Mi) DIM I -,1OV؟
2235)1991(0501003585017لالك3

10236)7791(0005000185627سور!ا4

2068)8791(000333504627الألك5

I،...!لسطض6 fAYY (my) 41 f ,o gvi

17314)6991(05050060911132!مد7

لأا024()50050320م(02)005006540ةاممرث!8

1551182دا000500027510005الملصةالو!ت9

5810001035168با00845ةوريطالما01

0071559575500506579لرلعما11

000201,0805000-المالما12 52081 t

1265002151506+ه.....!هال!13

005555000ITAالعالمول91 0،4 0 500 0 5 05 yo؟

فعوضحهوحد!اأمريكافيغيرالربحيةللمنظماتوالحمددالتطورحجمأما

التالى:الجدول

!

I IMA

9991

0002

ا..لا

2002لهايةحئى

ههسنوط60العد!لد

وثمميةمتكلمةا00000020

000002601

000032301

1.93801!.

804585601

!اممثوياIs!ف!

وثمعةمالظمةا...0..83

005015232

"3205348؟

!52191542

5101 tAYN
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الفالهضالفصلى

والطببالصحةمتع!قةثنصيريةإصائيات

مجدالتنصيريةوالمنظماتالمؤسساتخططويعلميراقبالذيأنشكلا

لأسبابوذلككبيرااهتماماوالطبيالصحيالقطاعفيالعملجانبتوليأنها

المستشفياتبإنشاءالاهتصامكانولذلك،السابعةالأبوابفيذكرهاتمكثيرة

كثيروتجنيدالصحيةبالإغاثةالاهتمامكانوكذلك،والمستوصفاتالنصرانية

الكنيسةلصا!وفنيينوممرضينأطباءمنالصحيالقطاعفيالعاملينمن

يكونالإرسالياتالكثيرمنأصبحتولقد،النصرانيةإلىالدعوةولصالحع

التنصيرهيالمبطنةوأهدافها،الصحيةالمساعدةأوالإغاثةهوالعامهدفها

أجمع.العالمفيالتنصيربةالجهودودعم

فقطالحصرلاالذكرسبيلعلىولكنجداكثيرةوالإحصائياتوالأرقام

يلي:مانجد

مستوىعلىالعملاقةالصحيةوالمؤسساتالمنظماتمنكئيرهناك!ه

وإليكحدودبلااطباءمنظمة،العالميةالرؤية(WorldVision)مثلالعالم

.بقوةالتنصيرتدعمكعيروغيرها

العالم:فيالنصرانيةالطبيةالمنظماتعنبسيطةإحصائية

-9%8بينماتقريبافهيالصحيةللناحيةالمخصصةالمالية:إلواردات

فيهذا،الرمجيةكيرالمنظماتإلىبهايتبرعالتيبالتبرعاتالمخصصةالمبالغمن

دولار.مليارا4308وهوم1002عامفيالمريكيةالمتحدةالولايات

GivingUSA-6-7هو)والمصدر 2002pp).

خاصابرنامجاهناكأنذكرتم(002مارس)95العددالكوثرمحلة:
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III

عليهاالتركيزتمالتيالأشياءأهممنوأنإفريقيا،فيالفولانيقبائللتنصير

ومسعشفيات.صحيةمراكزفتجوكذلكالمدارسفتج

نا)فريقيافيالتنصيريالنشاطحولقديمةاحصائيةفيذكرناان:شبق

قبلوهذا،صحيومركزمستشفى0165منأكثرتمتلكالكاثوليكيةالكنيسة

بكعيرأكبرفالعدداليوموأماسنواتعشر

أفريقيأبلدأ)38(فيإرسالياتلهاالكاثوليكيةالكنيسةأنأيضأوذكرنا"

الأطباءلنقلطأئراتيملكويعضهاإرسالية(0001511)منأكمربعملوقاموا

الإفريقية.الأحراشفيالأمراضلعلاجوالممرضاتوالأدوية

المرضىإعانة)صندوقعنفدبمةإحصائبةذكرتالسودانوفي"

للكناس!التابعةوالمستوصفاتالصحيةالمراكزعددأنام799عام(بالسودان

عددهاالنصرانعةالاجتماعيةالخدماتمراكزوأنمركزأ،)113(عددها

مركزا.

811صفرf(11)عددهافيالبيانمجلةنشرت" fالخاصالموضوعهـفي

بنجلاديش:فيالتنصيرمجهود

منطقةمنجات()معلومقريةفيم0191عامتبشيريمستشفى)أنشئ

000451حواليفيوجداليومأما،انذاكنصرانيأفيفيهايكنلموالتيشعتاجانج

(.نصراني

أما،فقط5501002ام729عامفيالنصارىعدد)كانأيضأ:وتقول

يكونسوفم0252عاموفي،ملايينخمسةبلغفقدام199عامعددهم

الفقراستغلتالكنيسةإنحيثمسلمينكانوامعظمهمنصرانيمليونعشرين

المسلمين.لتنصيروالمرضوالجهل
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الإحصائياتهذهبعضالقادمةالصفحاتفيترىسوف،الكريمأخي

الإنترنت.منمأخوذة

خاصموقع5550163مناممثرحواليهناكأنذكرناكماأ-

العالم.حولالتنصيربةبالإرساليات

مليونمائةمنكنرميزانيتهاتبلغالنصرانيةالمنظماتمنكميرهناك2-

سنويا.دولار

منالعالمحولبالتنصيرخاصةمتكاملةاحصائياتمعناتعابعسوف3

ثم،م5302عام(GlobalMission)العالميالتنصيرعنويعكلم،هامموقح

.بالأرقامالفرقتجدوسوف6991cثم،م9991ثم،م1002ثم،م2502

الرليةباللغةوترجمتهاالإنجليزيةباللغةم4025عامإحصائياتأخيرا4-

.الفرقتجدوسوف
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...يعرضلميةالطلتنصيرالمملياتإحصانجاتقر!رحدثا

لم2525يالممقاال!ط

كلتابا!يةلمولى052-منم!ببنما-لأوتليفزيونممةا!إمعطةalأا-.!و!رطيالى9لا.!

منضرملأيينأ+نجتمعطةآلاق4-رلمو!مليار21!الفنكلالم!

عامالشماليةاهربكا!يلوؤا!"تنصيرلجنةنظمنهالدمم!الشهبرالننصبريالموتمر

التنصير،دنميهليللحدثالعصرليوالتا!يخيةللحوويةأ!قلح!طةكانالم8لأ9

ارجاءشكلمنولمواهتخصصأوخمح!ونمالة*ولىللمر!اجتمعالمرمرهدا!مي

بتجاربهمالعواحيثالتنصيرية"والدوالروالهيلاىالفالسهخعككويمللونالعالم

مجوميةبخططوخمجواالنقاشطاولاعلىالسلعينمجهـتنصيرليوخبراتهم

للخططنحوالجمودئشمقابحاثمعهد)نشاءو!ررواللسلمينهلايينعقي!ةطملمحاولة

التنصيو.مجاللييلعاهليناشهرزويمر،،م!مويلاسمالمعهههطوحملالمرسوم!

الغرلي!وليةيلعوىمنممكوهةلحاشمةبقو!تنطلقيلثار-وللفيصةنلهمنذ

از؟مل.Lصم!الفسمةت!ل!4خططتعد.لهللسلمدة!عدلهمهعلى:uii.1..اهلأة.للش!
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لف!!اد!هو!وب
!لها!لىحمةل!لمزش!ركىبرس!ياد*بدما0002ملمسملوللملهبعد.صله!

*رنب!طىدلأمثسل!م!الميلهانرمهشامص!!انربلكلضاقمةس
!لاسصدركثهاا%!عم!معبهممصمي!تونمهمليسصكلمي

مم!.طعرنلشةلكولاو!كلكلمر،006
لأمانيرندكا!ا!لاالا-هكان-2وهلأةلذليملنحعل!ير!من!ا

شاملمكلصث!ممالاليتسثهييكنصياللمادماعنهاييبعمولخل

زمما.!ول!مهحمديالرسممةدلعهاتمد+والما!ملأاس!ملددصا!مةلر

المل!ال!صل!الالار!بالهـكانى!لعلا.ا!سيبليهه!دحمل!لينللا

لاالسولنيلهسر!مال!الوك!ينلمكنفهر!عال!طى!لقهرليال!نلهلأا

tكلمنسلجد:اس!ضاطيم!لأصبا،ح!لهمرافي طبداان!عدلهـاضالاص

كتايمدبهملاولللهبعلةيرس!اللأضالبا-رممعبادمهصات10

!عالم.لاف!لاموك!اسما!!ب!مةلأملبية

إ-سعمة

"-!رررر!طل!!ة7!يلا

!ه!م!ال!2-مممرللسهنين!م!وس!مميه

3.مطلل+ص!*!ل!ه

،-ميتت!ه"!ل!

الد+ال!ة!!م*5ء!و+!ه!لى

سمحركل!،!6-!

ل!

!!ى

!!

لم!الط!01-ملا!رلا

-ام!
طئلطرلر!كي1ء3؟2
As. V%ملضولر!كل

طمضلدر!رمكي3069

ا!مكي2.*هل!نلد

لمرعيدلىرملبون20،ه

لمرمكيملإطبض52

!ش

لمريكيبطض".57

!ض
ط!للا.!كل،ا

916

افل

!شالههص!فاليبثمثلم!طافي

!حولنيه!معع!لي!فرلا!نصرفي

لأ؟بلمه!ى6طيلاطدطلا

هللطثمن!ى؟.ه.؟ه!...!نممرف!ة

كطرلاتلصممئم!دنع!بدفالهحلاا

داهاررضنسثمكعيطم!دلأ0003مام

louثىم!م!هلكلضمصصيوملمئر

0001سماطغولنياللصاس!لهيرمئ

!طلاىضاولمثلكللخدوعاملهمحرمة

طييمانة!د5؟دعسا!نمرلنيأفبر

،بطل!

هن.بر4لبةيممولاالعددمنافي

!اليا.!ططة!تها

ج!ساهـنملأك!ح!نح!ق4وها

لهصرلني!يس!يلهضعكلسعوثمغصبا

الص!شبثيالنملىيلأدخاصيطصي

لأ!سهل!يلردهدولصلاسضامدهـحيلا

دنصدى+عني

ولطي!اعلاهع!يرليجاءهاانا

مهجمةحجمبثمدبا!يدليلبد،.

و*موالمكالهوحجملللنصبرية

مةوطكلل!هرصتللكلالضممة

للاصليبيةضاحملا3صبقماكل

لد!ةحجمب!مكهصي!ر!مد!مافا

حعؤفىبكمم!منهايمفي!عي

يدجوهامكلالموهليPلاملأنصيو

للر!تابداللب!يمطينالامهلات

!مالممبحعللممررلبهفا

الر!!خكلبولجهوالثيومعكلماه

العمممطارضاطم!ليطسلمظيه!د

ويب!زلمويلبا،ليوكصيما!مملاهي

هعطة31..للملصر!هنا:سرلى

للىانااطشالهمل!اوممزيونبةاعبةيا

بخ!مةليثصبنمعثهاالتي!اهه

منحرلةضالسهلهحملهلماملأنم!مر

لاهـيرام!!الههاوخلبمةومولد

لبما،مع!يبةللعط!تثغيد
كلهعناللحصكلفىمننملن!ر!النا

لانالعيعهملياللهبيوااناللعطله

للأمم!فىبعهممبمةخيول!بخطوا

تدباب!دلايريعهوها!صور"

هسس!ناانونلالأيممدمي!اس

و!ممولللايىثنبهبلارقامللممومة

لسصيكلث!لالضماء
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؟-يه!!!3!!!ح!!!!م
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of 20th and 12st Centuries*ا

!ثحص،صح!ه!ا،!ح!ه
صحس!15!ص!اصحم!لي

*اصصحة!!!!ححه
ا!ل!!،*!صحهررسصم!هص!حة!ا!صاص!

+!،ف!لهة!ه+ب!؟+هصه

!!ح!ص!عمحةاب*حمه،!

!ح!أ!صح!5،1!ائعا

ا!،!صع!دد*ا!ه
*!صح!اا!!ا
!ص!ا!ص!!!!ر! ة!ا"!حهصحمه

!عمها؟!صح!جماصا

!ح!اةول؟صحدأتاص!؟،ة

ا!!طاأ57!!حها&ف!ء!

ه!!!ا!!حهمدبده

!ص!شفيصص*ولف!*!

:؟!لح!هه
1)،!م!رصه!!!،حه

لحا)4!كما4*إ*شم!ا!ص!8-ءة؟!،ئحة

ل!ا"!هل!"-اسهص!!!ور!

9ا!ااور!،"أ؟ة؟!ةأ!رخبما!هأ؟يض!

ماا:المر"*لعاالتنصيرا!هسة!حصا!".!

!!العا

!هح!ط
!!

!!م!؟

!!

3002

Statusول of Global Mission,، 3002، i

!!ت".**!م!مه!يم!!ر

سهر!!م!احمه
!!ااول!حم!!عمهمصم!ام!ه؟

!"!م!!!،-!.7
!لأم!*احمس!صهج!

3**-()!؟!صل!فؤأ!غا

!!!همغ

،سم!!ماإ8ح!مه!حا!11!!8!!اا!!-ا-
ص!!طم!
!!م!+!ى*("م!"*ق!!ر!-به

سيهسهمهحا-!!"حم!"!لماكر
ملأحتثطهم!-!!!

!م!ممه!خه!مبهـىأممى،!جو+

!ثم!!-،-صعمهبم!!

يمس!فصقه!!!!
!ي!!!ا
ر!!!هص!أ

،كم!هءفا!ه*!!
*"8*أ!م!-س"،181!اب!!!!

ا-"حم!5!المه!!همممف!ه!م!

ححخ!ت!ى!ه!!
شت!!صشورا"طي

!ممص"ا!!!
صحىا!

جسع!د!ح!!-3الم!غ1!م!1

ولسعالهها!يى+"ء.).!ثه

نغا"ولخة!ص!"!

:سصعا!!وليع!ه،!ه-.ح!!ا

كه)!-ل!اص!ببايا
معسم!"يص!ص!ف!!

مي--+حممه6مى-اي
3.ص!ه!ها!!تي!ف!ق!!

سمعخغ!ط!!!لأا
عه!م!".!اءامه.*!ع!-ص!لهء

لهاللا"+ل!!ا!ا!ي!ص!
لمه-حممع!سم!!5
مهحم!3-كا-"-صى*اسى"!-اح!!

خا5س!!ممات8ط!ه!ي!اس!!مبما!!نل!!

ورصج!!بمه!

5،صر-أقعى!!م!ةاخمحا

*ول"!كأ-صهشأس!ولم!غ!-

ظىحم!ك!ى!بع!ممبيمال!!*%!،!سمحه
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t Centuries2كللأ

!ج!!ح!ه
!!يغه!ض!
!ص!!ا!ص!ر!حه

!!س!!!ع!ي
!!ا!س!!!اياص!حلأ

!حلأ8!طلا!م!!!ح!!!ا!ملأ!!ا!ا!حم!!ص!
!!يا!ما

!ثعها!حه8
!ع!ا!حه
!!الا!!ا
!!ا*!ج!

!ص!!ح!
!ق!!ف!
!!!عه

!ج!ه!
!!!ه

!!لأ!*

!!ه!

ص!ة!!

!!!!

له!اهـا!!ه

!ؤصأ!!

!ححلأ!!

!!لا!!ا

and

ظ:

ول

فأ
ء؟

ورة

م!

م!!

العاالتنصيرإحصاثية.:.

!!

!ه!)

!حم!

!ه!ض

!!ل!

!!علب!

!!!

!!

!ه!!ا

!ه!

عاملمي

ا؟صهميةالبه!فبمالمم!الطب!الننصير

Context

!!ا

!!!ا

!هح!
!!

!ها

!!العلا

!هحم!

!!حأ"

!!م!

!!!ا

!ه

!!

of Global Mission,,2002 n5لدما!

!هع!هـ
!اي!صصهص!ضأ

!ض!*ا!!هتقا!ه؟
!!+!ة

ص!ةص!!ال!م!!ا!ي
!!*يممع!م!ص!ه!ح!ه!!ا"

معال!.،!ق!!همع!فص!ء5!ط
!!!لى؟
،!!!!

!!علأل!فها
!!ؤ"صه!

!ص!11!!"هم!!م!ا*!حط
هو!5!مة"!!هم!ع!*سييلح!ه.

!ج!مه!م!ه!
!!ص!ال!!ف

!!صص!!م!هل!م!*
!ح!كأمم!طئ!م!عمى!اله!

4!م!!م!!!ول

صصص!سمث!!!خعه!ض!ةم!
!!ه!صف!متف!،!ص!ه

!م!م!ش!ة"ص!
هملم!ه!!
ما!!لمم!ه!الم!!ه!ا
مم!ث!!ه!!ي!!!ص!

شمضغ!!ع!هئص!صهص!ة
فرصع!م!ل!!م!!!
.*4!!مىهص!!!

مم!5!،حم!اس!
!كهـ!مم!ع!!ع!ممه!!ا
طهطصم!ص!ه!ا

!!!!

حم!!!ع!ض!!
حممم!!ه5

+.م!!!م!م!،مه!ئ! !!5!!هما

!!!!!!لم
في!!ال!ص!اله!!ء

.!"ههكا!ه!صمهو

!!سعم!

م.5202
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12st Centuries

ضض!!اطم!ا

!ثصعلأ!!مب

صمك!عخبآ!

ص!ا!!01!ء

عه.!ه.
!!ا"،%!ه.
!اي!ص!-.شلى

!!ا.!

ontext of 20th and

،!!!

!!!صه

!!!!هصصا
!حب!طما!

!ايل!!

!!ا!ا+!ا

!حاحن!ا!ا

!ل!ا!

!هك!!م

!ص!ا!ه

!ض!!ف

!ء..!م!
!!ة-ص:!!ة

03!!بما.!كل!

.-ة-..!*لح!!ا
!!.!!ل!.

!.!كأ":.كة":ا-!ص

.؟!يتننج!بئ!:ءا
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Statusلم61002ثأ، of Global Mission

!!!!لع!ط
!اص!ا!!ة

!!هصاحاك!،"ص!؟

ل!!صا!ث!ا،ص!؟!انعملمح!
!عاه!!م!ي.،لت!!فب!

!!فص!بم!كاغ
!!ىاظ

*طصمعصم!بم!!با!ا*!"كه
5،!،!قمىلمحئق!هه!مما!هتقضه

!ا!م!ص!صال!ح!!
صهص!مههل!!!ء
ك!،!!ىصث!ص!*!ه!

ص!صي!*ا!!؟

لص!ه!م!اخمم!!ت!

لمحه!ف!!ع!ل!ه!ضف!)

!بي!ه!ه!معي!ش!!ا
!!!ء!!ور!صم!!

صمهاله!ص!رص!بز
مي5!!ثمة،5

لمه!ه"الع!

!!مم!!يمعع!هف
،!سعل!.!
!!!!ع!!!م!؟،!!.!عيم

حمببهم!!م!!م!ه
ل!!أ.،.:%..

فهه!م!عصمةفهيه!!!جما
ص!هحم!

معء!!ص!هـ
--!!ع!ق!5153

له!ح!*فف!فاله!الع!ث!برص!!
م!!،7ح!ى"،"عه

.!ح!ا

.م1002عامالعالميالننصبر:إجصائبة
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12st Centuries

ص!!ه!!د
!!عور!،!ه

!!ه!!!ه!بع!

!م!ه!!!م

!ع!ب!!لة
!مم!.ر!ه

!ححر!ا!ا

!!مف!ا!صا

له!ى+اام!!إ

!ه!حمف!ااصه!اءا؟حم!جم!لغا

01مدب!ط5!در

!مة:

!طا!!

!صا!!ع!*

!جم!ه

!عقج!

!!ايبأ

!ه!اي!ا

!!صحا

!جم!ا

4!!

"*"!
!ا،

صعل!صا
!ل!ء،؟
!!ه!!
!اد"

118!ا!لم
!مه!هط

01!!هكل
!!ث!

!ه
صلا

!!
!صم!

!يلعهحما

!!لأ

!حه
!صحا

صط!
!حممهما

!م!ل!

!مميض

صهطة81البه!فيالفف!الطب!التنصيو

!ث!!ها

!ح!ا

!!حا

!ا.*ذ
!ةللاه

!!هصةء
ع!حمى*ا

!م!*
!ط"
!د"9
ههملط
حصامه

Inn

!لى
!ظ

!!
حم!ثا
!ثده*

ال!ا
!!

!!عا
!ععه

ط!ضه

*جم!!

!هااصلأ

Status of Global Mission,,9991inY.. Im

!!ضةالعم!صص!ص!ا
صمم!8!!!حا!ى

ك!*يك!!
،ل!لهـع!ها!ص!-ح!!ا ،!ع!م!ها!!
حعهص!!،!!*

ل!ق!!هل!!!مم!01!م!م!
!رط!!لل!
!حاص! ص!صر

أ؟ح!!ماملأ
!،ط!ىه!!هأ
اص!م!ا"!"!*!!اف!

!!ل!ه!!يبب!ه!ط

ل!مح!!ه6!كلىكيرو"
ل!لا،ص!هحهنه

!معم!هد!ل!!عهضالام!!!

ول!ص!

ولما!!لع!!!الل!ه!ا

لىص!لع!صمم!مم!

ط!ل!هلمالها!معم!
"،!ه!ا!عم!!ن!
3!!لحط!ه!م!إ*!د!!!!ل!

ل!!ه4طع!!ضر!!
ب!حمعيم80!!ا

ا!ئيصط!!ا!ص!!مص!

ست*ممهم!م!!!جلأ
ة!!!صم!ه!!!!

،س!!ماصح!!ثمر!!ي!"كمم!كع!

ببما3صي!!سعهلا
ة!ه!ع!

!معه!ها*م!صيه!ص!اصه!ول!صهولا

!!!!مح!15
ال!مم!،يالح!.اله!!)اد

.!ال!4"5!مىهلأ
-!حو"،ص!صهت

.م9991عامالعالصيالتنصير:إجصائية
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ا!صلأميهالطورفيالففل!الطب!التنصيو

.:.

20th and 12st Centuris،

!"!!
صص!ه!ه!ص!ه !حمالا!ا!ا!!ه!ححه!عله!!ر!حل!!!ه!!ةص!ه

قال!!!صقثصأ

!ححا!دصا!حا!!!!!ص
!!!5صء!يه!
!صه!ح!!حة
!عه!ص!!حة!!!ش!ص!ه!!!حم!!اي! !ل!ح!!ص!ا!ص!!صا!ما!

!ححا!!!!!!ه!صحا!صصا!ص!ا!االه!اص!!ه
!!!!

!صصا!ا!عم!ا!د4!!ص!ص!!ة!صة!ي!!
صصة!ح!!صه!!!هح!=!!!!!ةصح!!ص!

!!!!!!ه!ةص!مه
!بم!صهي!ا

!!!!ا!ف!أف!
!!فا!ف!ض

!ه!!!ه!ى!!ه!!ه
!!ا!لا!

!!ه!معا!ع!عا
!!ص!!حا!دصا!!!ا!

!!هصاحم!ا!ا

عاالعالميالتنصيرحصائيات

Context

!!ا!!حة
!اي!
!!ه

!!

!!ا
!ر
!!
!!!
!ص+
!!ما
!قحة

!!
!!ي!
!!
،!!
!ق!
!!!ا!!

!ثم!
!!
!!

!!د!*
!صا

!!

!!

!!!

!!
!!

!ض!

!ص!ا
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عه!!مفأال!مئ!وقالام!ص!ة !صهلما
!ال!الع!!هله8

!!ما!!عة

،لعم!ر!!يس!مما؟!ل!مفم!!ى!!
!م!!!ممة!ا!ا

!!5-!هع!م!
"ا!لم!صهالمياال!ه5 !!ه!ء

ص!ص!ة!:
!!!ل!!ه:

ص!ما!م!ف!!ة
!!هصه"

،!م!!هم!ه!ق!ا!!5
5!.احممم!!يمميه!!!ه

!!صم!هه!ر
صمه!".*!صهصة!م!!!صم!هم!بمم!يمه*

5محع!*!!ا
!ج!ط!ده!!!

مر8صصه!عص!!ا!عم!!ا!!صا
ص!ه!ع!هملاصمى!

!.ص!ع!!ثه!صاه!هص!س!!ه!،!ص!!م!!*
طح!!!اال!ف!صم!بمج! م!ص!م!!مهة!!5

!ممعرء!ة،!ه!!!"مايهسيههص!4
!!،الم!صهسها!مال!م! ه5ه!ه!س!ا !سج!!!ة
ي!م!همه!!!فق!!لأ
!!ح!مهل!ص!د

!!!ه!ئحل!!ص!ؤغ
س!

حئثثهمئية!م!هصهه

ص!!م!ص!صمضهه!ول!صعا

"!
ج!،!تمه!يح!ه!م!مميالهصل!

الميه+!-""!ت
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Context of 20th and 12st Centuries

!!!ا!حخ!!خقا
!!لعم!لأ8!!ه!!صه!ه!!!كح!ص!.!صس! !!!!ح!ه!صلأ!!!ا
!صصا!ا!ج!!

ف!ه!ه:قفه!ة،ث!!صتف!مى

دا!"!م!حالةا!صه!ص!
!ص!"!مااعم04!

!مطص!-ءاح! ا!لا!حم!
!!!!ا!مقط
!حعه!عه!ح!

!ح!صاي!!عا!حيما
!عا!*!ح!!ص*

ه!!صهض!صه!عد+ !حمه!ص!!هصرا!ط

ا!ا!ا!!ا!حا!ا!!
!همبلب)!ص!!ة !ص!!ص!ص!ول!! !ح!!مه"!!ا ة!!صا!!ة
!اي!!حظ!ف!!قه
!!طا!!!ص!!! !صا!!!حر"!ص .!ص!"!!لا!!! !ح!!!ص!ا!!ا

!احعاا!ص!!او!!ه !ه!ح!!ة!!ط !ص!!ح!!ص!!!ما،
صص!!اه!صه !حعا!!لأ*!!!.* !لا!ص!!لال!!!
.ا!زصه!ه!ه

ة!كا!*!ا!!ه ،!ص!!وء
!له!)صص!!ثاصص!!ة!!

عا!جماصي!اصح!صح!!ا
!ا!*ه!ا!ص!ا!!!
!ا!ص!صل!ا!!!!!
!يمابهص!يهص!:!!

ا!!ص!!!!ه
فث!ض!!هة!!ا

*!!!!!ا ه!!اي!!!ه!!!!
!خص!ص!!! ا!صحا!!ه!!ا !صصا!)!!صه
!صا!ا!ه!! !مه!حا!ا!!سه
!ط!!!هه!ك!صه!!

!حا،ا!س!م!ا"!!ه
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يىاليعاهالباب

!يطليبهمجلاتهبكلالتنصيرومواج!ةمقومة

وتمهعد.مفدمةا)!ل:الفص

التمصير؟نفاومكعفاقأش!:ا!ص

ومواجهةمفاومةنجاهعامةالمسلمينواجبالظلث:الفص

التنصعر

الإسلامية.الحكوماتواجبالواب!4الفصل

والمفكرين.والدعاةالعلماءواجباتمص:افصل

وغيرها.التعليميةوالموسساتالجامعاتواجبالصاهص:الفصل

والأطباءالصحيالقطاعفيالمسرولينواجبالصا":الفص

وغيرهم.

الخيردة.الإسلاميةوالموسساتالجمعياتواجبالفامق:الفصل

.والأعمالالمالرجالواجب:القاص!الفص

شوونعنوالمسوولينالمعاقدبةالموسساتواجطالعاخمعر:افص

القطاحات.كافةفيالموظفين
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اإصهممةالده!فيالففيالطي!الثنصيو

187

الأ!رلىالفصلى

وتم!بمقةمة

تم!بهد:

التنصيرلة،الحملاتأمامالأيديمكتوفي-العمومعلى-المسلمونيقفلم

بينهامنكانالتي،والمنصرينللتنصيرالمساندةالوسائللبعمقالعرضورغم

بعضوتساهل،المنصرينمنمواقفهمفيالمسلمينالمسؤولينبعضتساهل

للحملات،قائمةتزالولا،مستمرةمواجهةهناككانتأنهإلا،الأهالي

وكشفالدينعنبالدفاعالمهتمونالمسلمونبهاويقومقام،التنصيربة

المنصرين.مخططات

للتغييرخاضعةدائمأهي،الوسائلمنبمجموعةالمواجهةوتتحقق

المسلمينعندوالمهم.المواجهةفيهاتقومالتيالبيئاتمجسبوالتكييفوالتبديل

عنالأحوالمنبحالتخرجلاالمتعددةووسائلهابأساليبهاالمواجهاتهذهأن

هياتخذتومهما،التنصيريةالحملاتقوةكانتمهما،شرعأالمباحالإطإر

نحنلنايسوغلاغيرنزيهةوسائلالمنصرينفاتخاذ،نزيهةغيروسائلمن

فيوالغاية،طيبا)1(إلايقبللاطيبتعالىفالثه،المنهجهذااتباعالمسلمين

)3(.الوسيلةتبررلاالإسلام

كما،تعالىادتةالىللدعوةيطوعنفحهالتمشرممطلحاصتخدامإلىمجاجةأشاأظن8() ولا.

نشرفييكفيمفهومفالدعوةالمفاد.التث!أوالاصلامىالتبث!مفهرمإئارةفيالبعضحاول

ا.ع81،مجالهلالالمث!ر-فى"،تارىخمناصو!صفحاتالكعاكعثمانانظر:.الاسلام

.05-38صاهـ(،393رمضان-م739I)امحعوبر

.3iصالنصر،كناب،النملةعليد.)2(

http://kotob.has.it



)؟صهميةالهه!الففهـفيالطبل!التلصيو

IAA

تتبنىإصلاحيةنهضاتالإسلاميةالبلادمختلففيوآخرحينبينتقوم

علومبينالتاخيعنصرلإبرازعلومهنشرعلىوالعملالإسلامإلىالدعوة

أجنحةمنعليهاالمفترىالإسلاميةالتقافةقيمةولتوضعحالدنياوعلومالدين

مماالاصيلةهذهولتنقية،والاستعماروالاستشراقالتبشير،الثلاثةالتنصير

تتبنىحتىمريرأجهاداالنهضاتهذهومجاهدالتنصيردعاةبهايلحقه

وأتأييدأتلقىاندونللأسفولكنوالعرقبالكفاحالصذرةمؤ!سساتها

.والسلطانالغنىذويمنبالذاتمساعدة

المؤسساتتتلقاهمماألفمنجزءأتتلقىالإسلاميةالمؤسساتكانتولو

جليلة.خدماتالمختلفةالإسلاميةالقضاياتخدمأنلاسئطاعتالتبشيرية

بدافعيعملونالذينالبسطاءالمسلمينالدعاةبعضأنأثبتتالتجربةأنإلا

وذلك،عاليأعلمياإعداداالمعذينالمبشرينعشراتيعادلقلويهممنذاتي

النيلمنعدوهميمكنلنأنهالعظيمالعليبالثهيتقونالمسلمينعلماءلأن

الخططيعخذواأنالمسلمينعلىوبقيكعابهبحفظتكفللأنهالإسلاصيبتراثهم

العظيم.تراثهملحمايةوالوسائل
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ا؟صلأميههالبلأدفيا!فيالطب!العصصيو

918

الناييىالفصلى

التفصيرنقاو"ثيف

كلها،الشيوعية،الصهيونية،الاستعمارالتبشير،،الاستشراق،الصليبية

متوعةوأسالبب،عدبدةملمويةبطرقالإسلاماعداءيسنعملهاخطيرةأسلحة

لهمقالفيالجنديأنورالأستاذيقول،الإسلاممحاريةعلىكلهاوتلتقيكعيرة

واستشراقاتبشيراالمخططاتكلإنالإسلاصي(:العالمرابطة)مجلةنشرته

سبيلفيتتضافر(وصهيونيةوشيوعية)غربيةالجبهاتفيوتغريبأثقافيأوغزوا

دقيقةدرايةأيةدىان،والوسائلالخططاختلفتوان،واحدةغايةتحقيق

جديدةمعابرطريقعنوالفرويديةوالماركسيةالوجوديةتتقاربكيفتكشف

فييدورونالمسلمونليظلأصالتهفيالإسلاميالفكرضربخطةعلىللملاقي

وعاده،والمادةالذهبوعتادالطامعينأهواءصاغتهالذيالبشريالفكرفلك

رحمةاللهأنزلهاالتيالثهرسالةتبليغعنالمسلمونوليعجز،والفلسفةالجنس

)1(.الإسلاميةالأصالةعنوليبعدوا،للعالمين

اختارهاالتيالأمةهذهضد،ضاريةمعركةدارتالقرنهذامطلعفمنذ

اختارهاالتيالأمةهذهتكنلمالدهر،بقيماالباقيةالسماءرسالةلحملالثه

كغيرهاسافرةالمعركةهذهتكنلم،الدهربقيماالباقيةالسماءرسالةلحملالثه

الإبادةتستهدفالمعركةتكنلم،معلنةوغيرمستترةخفيةكانتبلالمعاركمن

العقيدةاستهدفت،فقطواحدأشيئأاستهدفتولكن،الأرضاحتلالأو

)2(.عزتهومعينقوتهنبععنالمسلمتبعدفيماالأمةوثقافةالإسلامية

.16ص27،النة13هـ،7913رجب،العربيةمصرجمهورية،مجلة،الدعوة)1(

(.)تجصرف32ص863،هـ(ا52/8/804الكوشا،.مجلةالمحتع،)2(
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قوةسرأنالأمةأعداءوجد،العسكريالصليبيالعجومفشلبعد

الحقيقةهذهتبينواوعندما،قلولهمبهتعمرالذيالإيمانقوةفييكمنالمسلمين

استعصىالذيالقويالسلاحهذالتحطيمرهيبامخططأرسموامنهاوتاكدوا

وحدها.العسكريةبالقوةقهرهعليهم

وغيرمباشرة،وخفيةظاهرةشتىوسائلالمخططهذالتنفيذواتخذوا

أهمها:منمباشرة

الفاحشة(وأشاعواالفسادفيهاواممعرواالبلاداستعمرواحندما:%نهم

وشوهوهالإسلاميالتاريخوطمسواالدينمنهاومحواالمعليممنأهجإلىجاءوا

خاليةالامورمقاليدإليهاسمؤولالتيوهيتلوالأجيالالأجيالتستخرجحعى

فراكين:تعانيالوفاض

لتكونالنفسيوالقلقوالحيرةالعمزقيسببالذي:الروحيالفراغ-أ

ألوانه.ونحتلفصنوفهبشتىللتحللخصبأمرتعاالنفوس

وشرقيةغربيةالمستوردةبالافكارملؤهيسهلحتى:الفكريالفراغ-ب

إلىتؤديكما،ومعاداتهلهوالتنكرالدينتجافيإلىتؤديبطبععتهاوهي

الفاضلة.والأخلاقالقيممنالتحرر

الدنياحبهوالذيالوهنيصيبناالفكريوالفواغالروحيوبالفراغ

)1(.الأممعليناتتداعى-السيلكغثاءونصبحالموتوكراهية

للأمةالأجنبيالثقافيالغزوعنالناتجةالمؤثراتأهئمتلخيصويمكن

الاتي:فيالإسلامية

ri/9/8،يتالكو،مجلة،المجمع(،) t512هـ،ا.
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ا؟!هممهالبلأ!فيالالفهالطبيالعنصيد

M

أيضأوالتشكيك،العصريةالحضارةبناءفيالمسلمينقدراتفيالتشكيكا-

الاهتماموذاكهذاحنونشأ،والحضاريةالإسلاميةالقيمصلاحيةفي

تقليدهاثم،شأنهاوتنظيمالغربيةبالحضارة

الناشثينشخصياتتغيرعنهاونشا،والترليةالتعليمنظماستعارة2-

المختلفة.وقيمهاالإسلاميةالعقيدةمعيتلاءملانحوعلىوسلوكياتهم

ونشأالاجتماعيةومعاشراتهمواخلاقياتهمعاداتهمفيالغرليينتقليد3-

الساميه.الاخلاقيةوالقيمالآدابعنالابتعادعنها

الغربمنوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالنظماوالقوانيناستعارة4-

معظمعنالإسلاميةوالشريعةالإسلاميالعالمابمعادعنهاونشأالشرقمنأو

العطبيق(.)عنالإسلاميةالدول

ذلك:عنونشأتفكيرهمومناهجويمفكريهاالغربيةبالثقافةالافتتان5-

تفكيرومناهجالغرليةالفلسفيةويالدراسات،الغربيةبالثقافةالاهتمام

نشأثئم،الثمافةهذهوأحلامالإسلاميةالثقافةإهمالالىذلكوادى،الغربيين

إسلاميةحضارةوبناءوالابتكارالاختراععنبالعجزالشعوروذاكهذاعن

)1(.عصرية

74-75.ص(سابق)مرجعلهالجن،مقداد1()
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291

الثالفصالنصلى

القنصيرنعوالمسلمينواجب

تدبعرمنوالمستشرقونالمبشرونبهويقومقاممالنايتبينالسابقالعرضمن

الإسلاميللدينالمشرفةالصورةوتشويهوالمسلمينالإسلامضدالمؤامرات

الثقةالمسلمونيفقدحتىالأضاليلبنشروذلكالمحمديةوالرسالةالحنيف

والمستعمرينالمبشرينوأنانحطاطهمسببهوالإسلامأنفيعتفدونبأنفسهم

ورقيهم.لنهضتهمالوحيدالطريقهيالعنصيروتعاليمهمأصابع

ولأنإليهوالدعوةالإسلامبنشرالقياميقتضيهمالمسلمينواجبان

والبراهينبالحججثرائهاركموهيجميعاالبشرإلىموجهةالإسلاميةالرسالة

بيئةكلمعيتماشىبأسلوببعرضهايقومونهمنالىحاجةفيدائمأفهي

عصر.لكليتوفرماالوسائلمنويتخذ

اللازممنفبات،الأمةهذهكيانفيمستفحلالمرضصانعظيمالخطرإن

متابعإلىالأمةهذهعودةفيالأكبرالأثرلهيكونناجحدواءعنالبحث

عنالبحثإن،الغربتبعيةمنالعخلصعلىالعملصالىالحقيقيةإسلامها

فعلألاننا،الفكريأوالثقافيالتسكعمرحلةننهيأنأولأمنادتطلبالأصالة

فيالغربيةبالحضارةاتصالناوبدايةالاستعماريالعهدبدايةمنذوننغمسنعيش

.الاستعماريالنطاق

الدعوةنشروفيالنصرانيةمواجهةفيحاليأالمسلمينواجبتلخيصويمكن

الاتي:اتباعفيالإسلامية

الكاملالمثليضعواحتىوادابهالإسلامبتعاليمالمسلمونيتمسكأنا-

وأئمةوالوعاظالمسلمينالعلماءمهمةوهذهإليهالناسلجذبالحسنةوالقدوة

http://kotob.has.it



مهةأ؟صهالبهدالالفهـف!الطهل!الننصب

qy%

المسلمالبيتريطعلىوالعملوالأمهاتوالاباءالأموروأولياءالمساجد

بالمسجد.

معتتلاءميجعلهاممأالمختلفةالتعليممراحلفيالتعلعمناهجتطوير2-

وحفظهالكريمالقرانبدراسةالاهتماممعواستيعايهاالإسلاميةالعلومطبيعة

بععالعمه.ويتأفرالإسلاميفهمجيلينشأحتى

وجعلتهمالمسلمينبينفرقتالتيوالأسبابالعواملإزالةعلىالعمل3

إلىبالرجوعيكونوذلكواجتماعيةسياسيةشتىومذاهبمخملفةأحزابا

الخلفاءوأعمالالمطهرةالنبويةوالسنةالكريمالقرأنوعمادهالإسلامجوهر

وسلم.عليهالثهصلىالثهرسولبعدالمهديينالراشدين

نطاقفينضعأنهيالتخلفقيودمنللتخلصالمهمةالوسيلةإن-4

الإسلاميالفكرعلىقائمةجديدةحضارةأسسالإسلاميةالعربيةحياتنا

إلىالعودةمنولابد،الفكريبالعسكعسميماننهيأنيجبإننا،الناصع

فلاسدوداالغربيةالثقافةوبينشبابنابيننجعلأنبدولا،ثقافيةجذور

النقديةالرؤيةخلالمنبلمصادرها،منالغرييةالفلسفاتيدرسون

طرفمنهـانماالناسكلطرفمنتتملاالنقدإمكانيةأنذلك،الإسلامية

يصارعواأنيمكنهملاهؤلاء،الحديثةالعلوموفيالشرعيةالعلومفيالراسخين

)1(.بوتقتهفيينصهرواأويستقطبواانمنامنونوهموعلومهومناهجهالغرب

أعداءنانواجهأنولاشعأنفعلنستطعأنلاأنناعلىالتأكيدمنلابد-5

وإن،المسلميننفوسفيدورهاتعززالتيالفرديةروحتحكمناأشلاءونحن

286.اهـ،804،الكويتمجلة،الاسلامىالوعي1()
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ا؟ص!ميةالطدك!الف!الطيالقدصمو

M

دربهماوالتفتتوالجزئية،والتقدمالانتصارطريقهماوالجماعةالشمول

الوحدةإلىنسعىالذيالهجومموقعإلىنعودحتىمدعوونفنحن،الهزيمة

ويالتفوقبالقوةالشعورأساسهيالوحدةلان،القلوبتأليفعلىونعمل

46(.ية2"لأنفال!ريحكموتذهبفتفشلواتنازعوا)ولابالنفمسالثقةأساسوهي

تعترضالتيالتنصيربةالثقافيةالتحدياتمحاربةفيالوسائلأبرزمنلعل6-

مبدأعلىالقائمةالإسلاميةالعقيدةمجانبالاهتمام،وعقيدتهادينهافيالأمة

نواجهأننستطيعحتىوالخرافيةوالبدعيةالشواثبكلمنالخالصالتوحيد

عقيدةبأييتأثرأنيمكنلاالصحيحةبالعقيدةتسلحالذيالمسلملأنالتنصير،

.فاسدة

والشعوبوالهيئاتالحكوماتعلىواجبوهوجدامهمأمرهناك7-

بهاونعني،الإنسانيةوالمنظما!المؤسساتبإقامةالاهتماموهو،الإسلامية

التيالخطوطأهممنتعتبرلأنهاوالدينيةوالطبيةالإغاثيةالوقفيةالمؤسسات

التنصيرمداخلكثيرمنمنتحمي

الآقى:صلمنفلابدالأمروهذاالموضوعهذاولأهمية

وعدموالخارجيةالداخليةوالمنظماتالمؤسساتفتحمنالإكثارأ/

الخيريةالمؤسساتهـاغلاقالتضييقفيالغربودولالكفردولوراءالانصياع

الحللأن،الماليةالأموروضوحعدمأوالإدارةضعفبحجةأوواهيةمججج

تلكفيالأموروضبطالمسارتصحيحهوالحلوإنما،الإغلاقل!ش!هو

غيرهيالحيردةللمؤسساتالموجهةالتهمهذهاممعرأنالعلممع،الجمعيات

النصرانية.الغربيةللدولإرضا!افتراءومحضصحيحة

والتعليمية،والطبيةالدينيةالإسلامعةوالمنظماتالمؤسساتإنشاءب/
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الشبابتزبيالتيالوسائلأهممنلأنهابسخاء،عليهاوالإنفاقودعمها

بالإسلامتضرالتيالأخرىالجماعاتمنوطاقاتهمأفكارهبموتحمي

وتحتومصداقيةبشفافيةتعملوالمنظماتالمؤسساتهذهوايضا.والمسلمين

ونافعة،ومدروسةجماعيوبشكلواضحةالقراراتوتكون،الدولةمظلة

وعظيم.مهمبابوهذا

ودعمدعايةأكبرهووتنظعمهاخارجيأالمؤسساتهذهدعمإنج/

وغيرها.والزلازلوالنوازلالكوارثاوقاتخصوصاوالمسلمينسلامللاه

والمنظماتالمؤسساتعلىيفسدخارجيأالمؤسساتهذهدعمإند/

واستغلالهم.بهموالانفرادالمسلمينأبناءتنصيرالغربية

الإسلامدينلنصرةوذلكوالأعمالالمالرجالمنالماليالدعمور

والمادية.الماليةالإمكانياتالكثيرمنتملكالتيالنصرانيةرجالأماموالوقوف
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qlا

الرإ!عالنصلى

الإيعكميةالحكوماتومد!عؤوليةواجب

بعدمللتنصيرالتصديفيفعالاأثرأتمارسأنالإسلاميةللحكوماتيمكن

إلىالوافدينعلىويالتاكيد،المسلمةالمجتمعاتفيللمنصرينالتسهيلاتتقديم

عاماجراءأيائخاذهموعدمالبلاددينباحترامالمسلمينغيرمنالمسلمينبلاد

يتقدمالذيالحقالبديلويإحلال،معهيتناقضأوالدينهذامعيتعارض

المسلمة،للبيئةالمناسبالمؤضلالبديلذلك،لهمماثلانهيبدوبماالمنضرون

مطالبةأنهاويوضوحدائمادهاشعارهاالأجنبيةالدبلوماسيةالبعثاتويمراقبة

المهماتبهذهالإخلالوعدم،لهاوالمحددةبهاالمناطةمهماتهاعلىبالاقتصار

واجتماعيأ)1(.وثقافيادشياتضليلهومحاولةالمجتمعإلىبالخروج

المواجهةمهمةعليهاالمسلمةالبلادفيالمسلمةالدبلوماسيةالبعثاتأنكما

المسلمةالمجتمعاتفيالتضصعريالمدمنتحدمجيث،مناسبةتراهاالميبالأساليب

بالعلمغنيةبلادأتمثلالتيالدبلوماسيةبالبعثاتأولامناطوهذابها.تعملالتي

التنصيرية،الإمكاناتمحلتحلأنيمكنالتيبالإمكاناتوغنية،والعلماء

أقلفلامباشرةيكنلمإن،الحقالبديلتقدمأنالمسلصةغيرالبلادفيوعليها

لائقا)2(.تمثيلأالإسلاميةبلادهانمثلمن

:ةكا(التاليةالمجالاتفيالحكوماتمسؤوليةنحددانونستطيع

مكتبة،الرياضالعربط،الخليجبلادلطومحاولاتهالتمصرالعسكر،إبراميمبنالعزفىعبد11(

1اهـ/414،العبيكان r9973-ص،مvv.

.132صاهـ،42،الرياضالتنصر،،النملةإبراميمعليد.)2(

.(المرجعنفس)العكرإبراهيمالعزنرعبد)3(
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التعليممناهجفيالدينيةوالترلية،الإسلاميةالعقمدةبتأصيلالعنايةا-

صالحة،نشاةالمسلمةالأجيالتنشأمجيثأيضاالإعلاممناهجوفي،الرسمية

،المبادئمنوعروبتهمإسلامهمتهددالتيبالاخطارتبصيرهمإلىإضافة

مجمثويرامجهومؤسساتهالتنصيرذلكمقدمةوفيالفكريوالغزو،والمخططات

.يشعرونلاوهمالتنصيرشراكفيالبلادهذهشبابيقعلا

بخاصة،النصرانيةالعقائدلدراسةمتخصصةعلميةمراكز)قامة2-

يعتمدالتيالشبهاتكلتجليةالمراكزهذهتتولىمجيث،بعامةالفكريةوالمذاهب

ببيانتعنيعلميةمجوثتقديموكذلك،مخططاتهموفضحالتنصير،أهلعليها

المحرفة.النصارىمعتقداتفساد

مهماالنصارىوخاصةالإسلاميةللبلادالمسلمينغيردخولفيالعشدد3-

فيدخولهموجعل،سواهمأوعمألأوخبراءأوأطباء،قدومهمسببكان

وإشعارالمجالاتتلكفيالمسلمينتوفرعدمحالةوفيالقصوىالضرورهحدود

إلىيلجؤونولاأولأالمسلماستقدامعلىالناسمجرصبحيث،بذلكالمواطنين

.للضرورةإلاغيره

بينالعداوةلأنإطلاقأالمسلملغيرالحليجبلادفيالجنسيةمنحمنع4-

المسلميؤاخيأنالمسلملغيريمكنولا،مديممنمتأصلةوغيرهمالمسلمين

ينتسبونالذينمنبالدينالتزامهثبتمنعلىالجنسيةقصرأرىبلأبدأ،

الخليجبلادوضعخطورةالمعلومومنذلك.ادعىمنلكلوليمس،ل!سلام

الدعوةومركزالإسلاميالعالممحوروهي،والعروبةالإسلاممهدفهي

الإسلامية.

بحيث،جيدةمراقبةمقرراتهامراقبةمع،أمكنماالاجنييةالمدارسمنالعقليل5-
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أخلاقوتشويه،الإسلامتشويهعلىتنطويوالتي،التنصيرلةللافكارمعبرأتكونلا

هيالإسلامبلادفيالغرببةوالجامعات،الأجنببةالمدارسأنالمعلومفمن،المسلمين

أبناءبينلنشرهاالكفاريسعىالتيالشبهاتكلتبثخلالهاومنالتنصيرمعاقلاكبر

المسلمين.

والتيالإسلاميةالبلادفيالأجنبيةالثقافيةالمراكزمرا!بةعلىالتشديد6-

نشاطاتهاتخضعبحيث،الدولبينالفنيوالتبادل،الثقافيالتعاونباسمتوجد

علىاهعمامهاويقتصر،دقيمةومتابعةتامةلرقابةالثقافيةونشراتها،العلمية

.والأخلاقوالأفكارالعقائدتمسلاالتيالجوانب

النشراتدخولبمنعالمطبوعاتوإدارات،الجماركجهاتعلىالتأكيد7-

ماوخاصة،موسميةنشراتأو،جرائدأودوريةمجلاتكانتسواءالتنصيرية

منبهايصدرمااقعناءفيالشباببعضيتبارىالتيالاجنبيةباللغاتيصدر

.الاتجاهسليمةغيركاثتولو،مطبوعات

بعضلأن،الأجنبيةوالمسلسلاتالبرامجعرضفيالشديدالحرصد

التنصيرية،والأفكارالنصرانيةالطقوسبعضفيهايعرضوالمسلسلاتالأفلام

المشاهدين.نفسفيجدامؤثرجانبوهذا

وتنضرالسمتبثوالنيالنصرانعةوالمعاهدالجامعاتإقامةمنعمحاولة9-

النصرانية.والمستشفياتالصحيةالمراكزوكذلكمكانكلفيالمسلمين

واجبهاباداءتقوملكيوتقويتهاالإسلاميةوالجمعياتالمؤسساتدعما-.

بلادمنكعيرفيالانالحاصلهوكماعليهاالعضعيقوعدموجهأكملعلى

الصحيةالمؤسساتدعمفإن،الصحيالجانبومن.المستعانوالثهالمسلمين

المستشفياتوبناءنجاحها،تكفلالتيوالموادبالمالودعمها،والطبية
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منالوسائلبكلودعمهاالخارجيةوخصوصأوالإسلاميةالطبيةوالمستوصفات

المجالفتحوكذلك.والفنيينوالممرضينالأطباءمنوالعاملتنالطبيةالإمكانيات

والمنظماتالهيئاتقبلمنبهاومعترفأخارجيةالجمعياتهذهتكونلأن

واإفراطدونالعالمفيمكانكلفيالمسلمينتجاهبواجبهاتقوملكيالدولية

تفريط.
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502

،لغاهص،لفصل

والمفكرينوالةكاةالعلملأواجب

يملكونالذينفهموخطعر،وعظيمكبيرواجبعليهموالدعاةالعلماء

علىالقدرةكذلكويملكون،الأشياءميزانعلىوحكمتهمبعلمهمالقدرة

المسلمةالمجتمعاتالىالولوجالعلموطلبةالعلماءمنوالمطلوبالتأثير،

والئقافيالعلميالنشاطواوجهالمستمرةالزياراتطريقعنمباشرةبعلمهم

القصيرةوالرسائلوالمؤلفاتالمحاضراتطريقوعن،والفرديالجماعي

الدعوية،الإعلامعةوالبرامج،العامةإلىقصداالموجهةالموجزةوالنشرات

الفضائي.والبث

التنصير،لأخطارالناستنبيهفيبالاستمرارالداخلفيمطالبونوهم

التنصيريةالحملاتمواجهةفيللإسهامالمسلمينمنوالخاصةالعامةودعوة

)1(.الإمكاناتمنوذهـهاالخبرةوبحسب،والبشريةالماديةالقدرةمجسب

بينعمومياوشكلابعدايأخذللتنصيربدأالتصديأنحفاالمفرحلمنص!انه

والمفكرينالمتعلمينأوساطويين،منهمقلةعلىمحصورأكانأنبعد،الناس

العلموطلبةالعلماءعلىالعيبمنأنهمضىزمنفيقيللقدبلفقط.والمثقفين

مجبفلا،القوميالكفاحمنضبةفيوالإرسالياتالتنصيرلةللحملاتالتصدي

ليصبح،مسيحيأونصرانيأومسلماومسيحيةأونصرانيةأوإسلامكلمةتذكرأن

)2(.القوميةفيإخواناالجفيع

السديد،الرأيوحملةالفكررجالهمالمسلمالمجتمعفيوالدعاةوالعلماء

(I)27.-صسابقمرجع-العرباالخليجبلادفيومحاولاتهال!صر.الصكرإبراميمبنالعزفىعبد

27.ص،سابقهرجعالعر!ة،البلادفيوالاستعمارالتبرفررخ،وعمرانلديمصطفىانظر:)2(

http://kotob.has.it



ا؟صه!ةالبه!ف!الففيمالطبيالتنصيو

102

فيكبيردورهمأنشكولا،الإسلاميةالتوعيةوجنودالعقيدةحراسوهم

مسؤوليتهمولعل،شراكهمنالناسوتحذير،نحططاتهوكشفالتنصيردفع

التالية:النقاطفيتتلخص

دراسةمجالفيالمسلمينمنالعلمطلابمنمجموعةيتخصصأنا-

المنصرين.لمدافعةمؤهلينيكونواحتى،النصارىعقائدومناقشة،الأديان

الشيخمثلاجالهمقضوالعلماءمشكورةجهودهناكالحاضروقتناوفي

فيالمنصرينيناظركانوالذي،الحقإظهاركعابصاحبالعنديالثهرحمت

)1(.حججهمويقطعيفحمهمحتىالهند

التنصير،عنعلميةموسوعةإخراجعلىالعلماءمنفريقيعملأن2-

يريدمنلكلمعينخيرتكونوخططه،وأساليبهومراكزهومصطلحاته

.الهامالحملهذافيموثقةمعلوماتعلىالوقوف

القيملهدمالمنصرونلبثهاالتيوالدعواتالشبهاتكلمحارية3

،الزوجاتتعددذممثل،وأخلاقهم،دينهمفيالمسلمينوتشكيك،الإسلامية

النسل.تحديدإلىالدعوةومئل،ذلكفيالمسلمينعلىوالتش!نيع

أنحاءنحتلففيالدعويةوالمؤسساتالعلميةالمنظماتبينالتعاونيتمأن4-

تبادلهناكيكونوأن،وأساليبهالتنصيردراسةمجالفيالإسلاميالعالم

علىالمراكزهذهتحرصوأن،العلميةالمراكزهذهبينوالمعلوماتللخبرات

.الإسلامبلادفيومحاربته،وخططه،وأهدافهالتنصيرلدراسةمؤتمراتإقامة

هوالمنصيرمحاريةوالدعاةالعلماءبهايستطيعالتيالجوانبأعظممن-5

.القاهرةطبعةالسقا،حجازيأحمدد.تحقبق،الحقإظهاركتابمقدمةانظر1()
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وجهلفسادها،وبيانالنصارىعقائدونقدودراسةعرضعلىالتركعز

الإيمانأصللمناقشةعشرةمنهماجتمعلوالنصارىوأن،بهاأنفسهمالنصارى

)1(.اختلافهمسدةمنقولأعشرأحدعلىلتفرقواعندهم

الخيريةوالمؤسساتالجمعياتإنشاءمحاولةوالدعاةالعلماءعلى-6

والتنصيرمواجهةفيقلاعلأنهاوالعلمبالمالودعمها

ويالحكمةبصيرةعلىالثهإلىالدعوةفيالانطلاقوالدعاةالعلماءعلى-7

المسلمة.وغيرالمسلمةالجالياتدعوةمجالفيوخصوصأ

وأمريكاأورويافيالنصرانيةالأممعلىودعوتهالإسلامعرضمحاولة-8

باسلوبالمعاصرةالعلوممنكثيرلهموشرحالبشرلكلدينالإسلاملأن

والمعرفة.العلمدينهووالإسلامعلمي

الأمرهذاوطرقوالإغاثيةالصحيةالمجالاتفيبالتخصصالاهتمام-9

الدراسةمنالكيرمجتاجومازالالأمةعلىخطيرمدخللأنه،السبلبكل

العلماءعلىينبغيوالتيوالأمجاثالدرساتمراكزوخصوصاوالدعم

بها.والاهتمامإليهاالدخولوالصئحيينالأطباءمنوالدعاة

البلادفيالصحيةالرعايةودوروالمستعوصفاتالمستشفياتبناءدعم-01

.النصارىعلىالبابهذالسدوذلك،الفقيرةالإسلامية

طبعةمنالثالفاالقسملي(الصحيح)الجوابكابهفيتيميةابنالإسلامشيخهذاإلىأشار)1(

هـ4131،بالرياضالعاصمةدار
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،لفصلى،لصاط!

التعليميةوالمؤسم!عاتالجامعاتوابب

هل؟أنعمأين،الغاليةجامعاتنايا،الأبرارالاكاديميونايها،الكريبمأخى

لتخريجأوكارهيالتعليميةالصحيةوالمعاهدالجامعاتمنكعيراأنتعلمون

والكلعاتالجامعاتمنكعيرهناك،حقيقةهذهنعم؟والمنصراتالمنصرين

بل،الكنائسعلمهاتنفىوالإغاثيةالصحيةوالمعاهدالصعدلةوكلياتالطبية

الأطباءالاففيهايتخرجعاموكل،التنصيريةوالمنظماتالمؤسساتتتبعهي

قاراتفيللعملالاستعدادأهبةعلىوهم،والممرضاتوالممرضينوالصيادلة

وغبرهم.المسلمينأبناءولتنصيرللتنصيردعمأالعالم

المنظماتدعمفيهامادورالهافإنالأخرىوالمعاهدالجامعاتوأما

لذلك.معينقسميخصصتقديرأقلعلىأوبالدراساتوالتنصير

الإسلامية.البلادجميعوفيلديناالاكاديميالسلكواجبأما

الجامعاتفييعملونالإسلاميةالبلادجميعوفيوالتسعر،التهاونعدم-أ

الإسلامية.بلادناداخلفيالتنصيرالخفييدعمونالذينمنوهموالعرييةالإسلامعة

كرهعنهميعرفالذينوالفنيينوالممرضينالأطباءمعالععاقدعدم-ب

الإسلامية.البلادداخلكعيرللأسفوهموأهلهالإسلام

الشبهاتردومنهاالأمةتحتاجهاوالتيالعلميةالمجالاتفيالتخصص.ج

وبالعلم.بالأدلةبطلانهاوبيانالنصرانيةعلىوالرد.الإسلامحول

هملأنهموذلك،الجامعاتفيالقدواتالاساتذةوجودمنلابد-د

وفضحونشرهالإسلامودعمالخيرفعلعلىالطلابتربيةفيالأساس

لاحقأ.الإسلاميالعالمفيالتنصيرنحططات
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متخصصةمؤسساتإنشاءتقديرأقلعلىأومتخصصةكلياتإنشاءهـ-

فيالإسلاميالعالمتوعيةفيتتخصئصالطبيةالكلياتفيأقسامإنشاءأو

والادويةالإغاثةاستغلالوعدموالصحةالطبطريقعنالتنصيرموضوع

المسلمين.لتنصعرالمرضىوعلاج

وهوالأمر،بهذاالمتعلقةوالأمجاثالدراساتلىايجادالكتبتأليف-و

النصرانيةالمنظماتمنكعيراأنوخصوصاالمنمئرينبخطورةالمسلمينتوعية

النصرانية.لنشر(المرض،الفقر،)الجوعتستغل

البلادفيالأجنبعةوالمعاهدالجامعاتمنكثيرأأنوعلمتتذكرتوإذا

النصرانيةونشرالإسلاميالعالمأبناءلتغريبونصارىقسسأسسهاالإسلامية

والانوبيروتالقاهرةمنكلفيالأمريكيةالجامعةمنهافإنالطويلالمدىعلى

طبكليةعلىمجتويمنهاكلويالتأكيد،الخليجيالتعاونمجلسدولفي

جامعاتعليهاتشرفالنصرانيةالطبيةالإرسالياتمنكثيروالان.وصيدلة

طب.وكلياتمتخصصةوكلياتومعاهد
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الصايعالفط

فيهوالعام!ينالصيمالقطا،ومميع!ليةواجب

او-يوفي(الإه،الففيوفي،الممرفوق،)الأطبه

الكتابهذالأننظراأهميةالفصولاكثرمنويعتبرجدأمهمالفصلهذا

واستخدمواالنصارىطوعولقد.الصحيةالناحيةعلىالضوءتسليطهوهدفه

نمثرفيوفنيينوممرضينأطباءمنالصحيالقطاعفيالعاملونوهو:البابهذا

إنشاءعنيرضىلاالمبشر)إنوالإغاثةوالمساعداتالطبباسمالنصرانية

ووجدنالقدبأسرها،عمانمنطقةالمسعشفىذلكمنافعبلغتولومستشفى

(.نصارىونساءهارجالهالنجعلالعرببلادفينحن

أطباءكناسواء-الصحيالقطاعفيالعاملينالمسلمننحن-واجبناإذا

.الإسلامننصرأنإداريينأوفنيينأوممرضين

وتوزيعللخيرنشرمنشيءبكلالطبيةالأوساطفيالثهإلىالدعوةا-

الصحية.والمرافقوالمستشفياتالمسعوصفاتداخلذلك،والنشراتللكتب

وقد،الصحيالقطاعفيالعاملينمنالمسلمينمنعددبدعوةالاهتمام2-

بلادهم.إلىرجعواإذادعاةيصبحوالكيالكثيرالحمدودثهأسلم

النصرانيةإلىيدعونالذينأوالقسسالنصارىمعالععاقدوعدمفضح3

مخططاتهم.وفضجوالمستوصفاتالمستشفياتداخل

وأالأطباءسواءالمسلمينمعبالتعاقدالاهتماممنلابدللععاقدبالنسبة4-

ذلك.أمكنماالفنيينأوالممرضين

داخلياودعمهاالخيريةالجمعياتإنشاءفيالمشاركةوالفنيينالأطباءعلى5-

ومدهمالمسلمينكثيرمنإنقاذأجلمنهامبعملتقوملأنها،وخارجما
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التنصيرلة.المؤسساتمنوإنقاذهموالغذاءبالمال

نأوذلكودعمهافيهاوالمشاركةالطبيةالإغاشةبالإرسالياتالاهتمام6-

بهذاتنفردالتنصيربةالمؤسساتتركوعدمللحسلمينبالنسبةكبعرأخيرأفيها

.والأزماتالكوارثاثناءوخصوصاالامر

واداخلعةسواءصحيةخيربةومستوصفاتمششفياتإنشاءمحاولة-7

الصدقةمنوالثهوهذا،الصحيةحاجاتهمبسببالمسلمينمناطقفيخارجية

الأمر.بهذاالأعمالورجالالأغنياءالمسلمينوحثالجارية

العالمبقاعفيالموجودةوالمستوصفاتالمستشفياتدعممحاولةد

بالأجهزةدعمهاوكذلك،.والمعنوفيالماليالدعمإلىمجتاجوهو،الإسلامي

البلاد.تلكفيللمسلمينخيركبيرفيهوهذا،العاملةوالقوىوالأدويةالطية

الدولمنكعيرفيالحاصلالقصلسدالتمريضمعاهدبإنشاءالاهتمام-9

ذلك.فيالإسلامية

نصرةفيهامجهدفعليهنالمسلماتوالممرضاتللطيباتبالنسبة-01

تخصصفيوخصوصاشيء،بكلوالمنضراتالمنصرينكيدوردالإسلام

داخلدعوةمنوالفكريةوالماديةالماليةالإمكاناتمنوغيرهاوالولادةالنساء

.والممرضاتالنساءأوساط
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،لفصلى،لفاطة

الإسلأميةوالمؤسد!عاتالجمعياتوابب

الص!يةوخصومأع!ي!اوالقائمين

مكوناتمنهامجزءهىالخيريةوالمؤسساتالجمعياتأنشكلا

ولذلك،مجتمعأيفيوالعونالخيرنشرفيالمساهمةفيكببردورولهاالمجتمعات

يلي:فيمايتمعلوعظيمكبيرواجبالمائمينوعلىعليهاالواجبكان

فتحمنوالإكثارالخيريةوالمؤسساتالجمعياتهذهإنشاءمنالإكثارا-

خأرجها.أوالإسلاميةالبلادداخلسوا"مكانكلفيالفروع

والوضوحالتعاملفيوالشفافية،والإداريةالماليةالأمورضبط2-

قلوبكسبفيجدامهمالأمرهذالأن-وجلعز-لثهوالإخلاصوالمصداقية

.وحكوماتشعوباالمسلمين

فيمتخصصةجمعياتوجودمنفلابدجدا،وهاممطلوبالتخصص3

خاصةجمعياتإنشاءمنذلكمنأدقبل،والإغاثيةوالطبيةالصحيةالنواحي

الجراحيةوالمخيماتالجراحةفيمتخصصةوأخرى،والأدويةالطبيةالأجهزةبنقل

برعايةوأخرى،الأوليةالصحيةبالرعايةوأخرى،الوقائيبالطبوأخرى

واخرىوالإنتاجيةالتخصصزمنفيقنحنوغيرها،النساءفيوتلكالأطفال

وغيرها.،بهمالخاصةوالأمراضالاطفألبتطعيممتخصصة

تصيبالتيوالأزماتوالكوارثالإغاثةمجالاتفيوبقوةالانطلاق4-

علىالتضييقومحاولةمشروعأمرهذالأنالانتظار،وعدمالمسلمينبلاد

المسلمين.تذكلكيلهاالمجالتركوعدمالنصرانيةالمنظمات
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والمسلمين،المشاركينتشجيعفيمهفةلانهاالإعلاميةبالناحيةالاهتمام5-

العصر.سلاحهوالانالإعلامولأنالدعموزيادةللتوعيةوذلك

هذاوشرحإليهموالوصولوالأعمالالإعلامورجالالتجارحث-6

والعياداتللمستشفياتبناءمنالصحيةالأوقافبذلعلىوتشجيعهم،الأمر

الإسلامي.العالمبقاعكافةفيوالمسنينالعجزةودورالنقاهةودوروالملاجئ

والإغاثةالخدمةالصالمنوالمتقذمةالحديثةالأساليباستخدام-7

وهذا،وغيرهاالسفنمنالعائمةوالمستشفياتكالطائراتللمحتاجينالصحية

الثه.بتوفيقعليهالحصولوممكنهامامر

لهم؟رواتبودفعكلياوتفريغهموالأطباءالطاقاتبتوظيفالاهتمام-8

الاكعفاءوعدمالإنتاجيةوهوالعملهوالتفرغأنحيثمهمالأمرهذالأن

فقط.التطوعيبالعمل

لها،شورىومجالسوالجمعياتالمؤسساتلهذهمتخصصةمراكز)يجاد-9

السليمة.غيرالاجتهاداتمنكثيرمنالمؤسساتهذهيحميالأمرهذالأن

والاستفادةالخاصالصحيوالقطاعالعامةالمستشفياتإلىالوصول-01

الأجهزةوجمعومحاضراتندواتإقامةمنلديهمالمعوفرةالإمكانياتمن

أقلقبلصلاحيتهاتنعهيسوفالتيالأدويةوكذلك،اليهاالمحتاجغيرالطبية

الإسلاميالعالمبلادفيللمحتاجينصارسالهامنهاوالاسعفادة،أشهرستةمن

وغبره.

والاستفادةالتمريضوكلياتوالصيدلةالطبكطياتمعالتواصلوكذلك

ل!سلامالعامةالمصلحةفيهلماوكتب،وأبحاث)مكانياتمنلديهممما

والمسلمين.
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التاصعالفط

والأعمالىالمالىربالىواجب

عزالثهفضلولذلكللخير،الكبيرالداعموهوالحياةعصبهوالمالإن

.كثيرةمواضعفيالكريمكتابهفيالنفسجهادعلىالمالجهادوجل

لدعمجداهامةومشاركتهمالأمرهذافيوالاعمالالماللرجالويالنسبة

يلي:ماونذكرالإسلامونصرة

العينيالدعمأوبالمالوالصحيةالطبيةالخيريةللجمعياتالماليالدعم-ا

وذرها.الطبيةبالأجهزة

خارجهاأوالإسلاميةالبلادداخلوالمستوصفاتالمسعشفياتبناء-2

عليها.والاتفاقإسلاميأوقفأوجعلها

المسلمينبلادفيوالتمريضالطبكلياتإنشاءفيالمشاركةأوإنشاء-3

والطبالصحةوكلياتمستشفياتعنوإغنائهمالمجالهذافيحاجاتهملسد

والنصرانية.والتمريض

المسلمينبلادفيالصحيةوالمخيماتالطبيةالإرسالياتودعمكفالة-4

وسكنلهمرواتبدفعمنوالممرضينبالأطباءوالكفالةالدعمأنواعبكافة

وغيرها.الطبيةبالأجهزةالمخيماتهذهتجهيزأوهـاعانة

الصحيالتثقيفدورأوالعجزةدورأوالمنزليةالرعايةدوردهانشاءفتح-5

عليها.الحرصمجبالعيالأوقافمنلأنهاودعمها

هذهإليكمالإسلاميالعالمفيوالأعمالالمالرجالص!اخوانيأخيوأخيرأ

ودعاوىالخيري)القطاعالسئلوميالثهعبدمحمدالدكتوركعابمنالرسالة

577.-057صمن(الإرهاب

http://kotob.has.it



ا؟صلأمدةالبلأدف!الغف!الطي!الثلصبو

021

والأعمالىالماللرجالونةا!رسالة

:!ا،عمالالمالومالهإخوافظإل!

ويعد:...ويركاتهالثهورحمةعليكمالسلام

لأجلتحاطبكملا،معكمالوفيةالخيريةومؤسساتكمإخوانكمإننا

نأقبلاجلكمومنلكمنخاطبكمالصغيرةالرسالةهذهفيولكننا،أموالكم

اليسيرإقراضهمنكموطلبالكثيرأعطاكمقدالثهإن...أجلنامنيكون

كثيرةأضعافألهفيضاعفهحسنأقرضأالفهيقرضائذىذا)من:لكميضاعفه

[.45Y:)البفرة!ترجعونواليهويبسطيقبضوالله

أبرزها:من،الأهميةفيغايةحقائقمعرفةإلىبحاجةإخوانناياإنكم

كماوشمكن،تشربونكماويشربتأكلونكماياكلغيركمأصبحلقد:

كلبعدوماذ)..تسعدونمماأكعربالحياةوشعد،تركبونماولركب،تسكنون

وهذا؟تتميزونبهغيركمعنشعئاوتعملون؟تفكرونأفلا،تجمعونما

مغرمأ،وعليكمغنمالغيركمأموالكمتكونلئلا،تتنافسونفيهالذيميدانكم

القطاعأعمالمنوالإحسانالبرأنواعكللتجهيزسباقينسلفكمكانلقد

وإنماؤه.تزكيتهوتلكالمالحقوهذاومشروعاتهالخيري

.تعملونماذافناظرفيهمستخلفونفأنتم-مالكمليس-الثهمالالمال:أن

فيلهراحةهوبل،صاحبهيشقىأنيسوغلاحلالمنالمكتسبالمالإن"

وأموالكم.أنفسكمعلىلتحكموامعهحالكمفيوتأملوافانظروا،والاخرةالدنيا

ولسعملكمتابعايكونحينماوالاجلالعاجلفيالسعادةمصادرمنإن"

والفهنفسهعنيبخلفإئمايبخل)ومنقائدالامقودايكونحينما،لهتابعين

كا.8)محصد:الفقراء!وانعمالغني
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فسيكون،عنكمترحللنتجاتهولكنعنهترحلونسوفإنكم:

جوابا.للسؤالفأعدوا؟.أنفقتهوفعمااكعسبتهاين.من:المالعنالسؤال

لأنها،لكمحاجنهامنأكثرالخبريالفطاعلمؤسساتمحناجون:إبكم

لآلامالتداعيوفريضةوالتاخيوالتعاونالتكافلفريضةفيعنكمالنيابةتحقق

الواحد.الجسد

عماله:81ومالهأمبالنا

يؤديلاومن،محسومأمرفهذا،الزكاةواجباجلمننخاطبكملاإننا

منيكونأنعليهالثهكتبمننخاطبولكننا،نحاطبتهفيخيرفلاالواجبهذا

ابتلىكمابالغنىالثهابتلاهم"لحنوالانصار،المهاجرينأحفادومنالمالأهل

أموالكم)إنما35(،"لانياء:!فتنةوالخيريالشر)ونبلوكمبالفقرغيرهم

115.:)النغابنفعنة!وأولادكم

مسؤوليهعنكمونتحملالغنملكمنحقق-الخيربةالمؤسساتمعشر-إئنا

أشركنافقدهذاولأجل،منكمكعرصعبةرسالتناأنندركوإننا،الغرم

("1(.فاعلهأجرمثلفلهخيرعلىدذ))منمثلكمبالأجرالإسلاميالتشريع

الهواجسوتبعاتالتقصير،وتبعاتالمسؤوليةتبعاتعنكمنرفعإننا

المعنوية.مساندتكمعننستغنيلاكناوإن،الأمنية

عنكمالأولىالدفاعخطوطنعتبرمنومشاريعناباعمالنا)مؤسئسالكم(إننا

لدولناالوقائيالأمنيوفرخيرمامنالحيرلةالمؤسساتإنحيث،مصالحكموعن

لكم.حجةولسناعليكمحجةأصبحناالمؤلسميبوجودناولأننا،ومجتمعاتنا

)9623(.رقمحدث:الجامعصحيحانظر،والرمذىداودوأبرصسلمرواه\)(
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لكم،حماةصاننا،والخاصالعامالفطاعأمانصمامالخيريةأعمالناإن

قبلأعطيتموهاوهلا؟عنكمتبحثأنقبلالخيريةمؤسساتكمعنمجععمفهل

يحمعالاهدافتستقيمفمتى؟إليكمتبادرأنقبلإليهاويادرتم؟تطلبكمان

الرامجة؟التجارةلتكونالعاموالنفعالخيرأبوابعلىوإنفاقهاالأموال

وأاجعهاداتأوتجاوزاتمنمجدثأنيمكنماأخطاءتتحقلوالنوإنكم

يعرفلاحيث،والخارجالداخلفيوسفيركمالمسموعصوتكماننا..تصرفات

العصورجميععبرالمحتاجينبينيفرقولم،سدوداولاحدودأالخيريالعمل

.مكانأيمةوفيوالأزمان

لتحقيقوالمكانالزمانحدوديتجاوزأناستطاعالعالميالخيريالعمل!هان

وسفير،والإحسانالإيمانبدوافعيتحركالإسلامفيولكنه،المتباينةأهدافه

.والدولالأممبينالتلاحمجسورليصد،الأوطانكلإلىوأمانخير

دونغضبهودفعرضا.الرحمنعلىالعملإلىماسةمجاجةو-الاكمصهاننا

مجدوهوواجبللاخرينفتقديمه،والعرفانالشكرينتظرلاالخيرقعمل،غيره

الهدفووضوحل!خلاصماسةبحاجةجميعاوإننا،للرحمنوثناءشكرذاته

9(.ة"لانانشكورأ!ولاجزاءمنكمنريدلااللهلوجهنطعمكم)إتما

وأوقاتنابأنفسناالتضحياتوبتللثالهدفبهذاواياكمواثقونوإننا

قصر،أمالزمنطالالجميعبتقديرنحظىسوفالشخصيةومصالحنا،وأموالنا

أسخطومن،الناسالىاللهوكلهاللهبسخطالناسأرضىامنللمثقينفالعاقبة

ه)1(.الناسموونةاللهكفاهاللهبرضاالناس

6(.010)رقمحديث،الجامعصحيح1()
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:يقولأننفقاتهإلىالناظرليكادحتى،وعطائهببذلهبكرأبوسبقكملقد

منمال!نقص"ماالمالأصلمنيزيدالإنفاقولكن،فقيرايصبحسوف

،)2(.نزيدهبل،صدقة

؟الرمادةعامفيعنهالثهرضيعوفبنالرحمنعبدفعلمانسيتموهل

الرومانهـارهابالعسرةلجيش-عنهالثهرضي-عثمانتجهيزيخفاكمهلثم

؟والقرانالإسلاملدولةحماية

الرتنالوا)لنفضولهادونأموالهمأصولبذلاعلىالصالحعسلفكمتنافسلقد

ودولته.الإسلاملأمةخيرال!الجفكانت29(:+عمرانتحتون!مماتنفقواخثى

العميقلإيمانهم،يملكونمامعظمبإيقافوالأجدادالاباءسبقكملقد

يتوقف-لاواجرينقطعلابثوابالحقمقيةالملكيةباستمرار

...إكواسا

فيأسهمواكيف،سلفكمعنلتقرؤوايسيرةأوقاتألأثفسكمخضصوا

الجوامععلىبالوقفالزاهرةحضارتهاوبناءالأمةقوةعلىالحفاظ

والأيتامالعجزةوعلى()المستشفياتوالبيمارستاناتوالإسكان،والجامعات

والمجاهدين.العغوروعلىبل،والمساكين

4دالاعطلالمالومالا!فواشا

حالنا)واقعضمائرنا؟يرضيسوفأممجتمعاتنا؟يرضيأمرينا؟أيرضي

فيتساهمولكنهابنوكنافيأو،غيرنابنوكفيثرواتناتكونوأن،أموالنا(مع

وابتزازضغطوسيلةأموالكمتكونأنيرضيكمأم،لغيرناالعنميةفعاليات

دولكم؟وعلىعليكم

1(.02)2/والصلةالرباب،الزكاةمحابسلم،صحيح()1
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البنوكفيالعرييةالنقديةالإيداعاتأنجميعأعليناحقأالمخجلمنأليس

كما،دولارمليار65(0)المشتركةالأوربيةالسوقدولفيبلغتالأجنبية

كما،دولارمليار)759(ترليونحواليالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيبلغت

نأكما،دولارمليار85(0)فقطالشخصعةالعربالأثرياءثرواتحجمأن

الثرواتمجملدولارترليون(Y)11بلغتإنها:تقولأخرىمصادرهناك

)1(.الخارجفيالمستعمرةالخليجيةالفردية

؟والهباتوالوقفالتبرععنفضلأ،فقطالأموالهذهزكاةإخراجتملووماذا

أعمالمجالفيوالإسلاميالعرديعالمنافيالمحليةالبنوكمساهماتوأين

يسيرمنمجزءولو،استثماريةمساندةأوتبرعأأوقرضاالخيريالقطاعمؤسسات

ردفاين؟العالمدولبقيةفينظيرأ"لهافوائدفافتالتيالنقديةالإيداعاتتلك

بالوفاءللحياةوالإنسانيئالحضارفيالوجهمنالبنوكوأين؟للمودعينالجميل

للمادةوالتقديسالتكديسأنام؟للمؤسئساتالخيروأعمالوالمجتمعاتللأفراد

؟للحياةهدفأأصبح

وأاليهودمنغيركميسبقكمأن.والأعمالالمالرجال-إخوانناأيرضيكم

كبيرجزءمنأومالهمنمنهمالكثيرتجزدوقد،والأوقافالإنفاقفيالنصارى

ماله؟من

بامواله)33(فتحالذي(Suros)الأمريكياليهوديسورسعناقرؤوا

أبرزومن،الإسلاميةبلادكمفيفرعا)28(منهاوخص،الخيريةلأعمالهفرعأ

)1(
ائال:صبيلعلىمنهام،1002/2002عاعيعنحديثةعصادرعدةالخصوصاكذرواجع

الصادرعام(فيلم)العاكتاب)7733(،العددالاماراتيةالبيانصجفة)91(،عددالكوثرمجلة

.م28/6/1002اهـالمرافق7/4/422فيالانصاديةالحياةاللندنبة،البيانمجلةعن
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البلقانبلادبلادكممنهاوخمن،الطلابلالافالدراسيةالمنجبرنامجأعماله

إلىعملهتجاوزثم،دولارمليون35(5)بمفردهلهادفعوالتي،المسلمة

الإسلامعة()؟(.)الجمهورياتالأخرىبلادكم

منالوقفيةغيرنامؤسساتوقوةحجمعندطويلةوقفاتمنولابد

الوقفية،وجوائزه)نولل(ومؤسسة،(1)502(أونتأنداليلى:أمثال

)روكفلرومؤسسة،دولارمليار(51)18ومستشفاهايحامعتها)فورد(ومؤسسة

(دولارمليار)708(وودجونسون)رويرتومؤسسة،وطبهابتعليمها(ودوك

كثيروغيرها

بيتزا()دومينوزثروتهبكلتبرعالذيالأمريكي)موناهن(تبرععندوقفوا

منهوتفاعلأتجاوبأوذلك،ويخوتهوقصرهببيوتهوتبرعبل،الكاثوليكلصالحع

القسس.أحدلبهعابقراءتهبعد

)بلمؤسسةوأنشطةأعمالعلىاطلعتمفهلاالنماذجهذهتكفلموإذا

والذي،الأمريكيةمايكوسوفتشركةمالكالخيريةميلندا(وزوجتهكيتس

تقريبأ%04يساويبماوذلكم0502عامدولارمليار2(4)مناكثرأوقف

أ2(.ثروتهمن

البذلفيغيركميسبقكمأنوالأعمالالمالرجالإخواننايرضيكمهل

(85)يتجاوزوعددهمأمرلكافيالنصارىالأصوليونيدفعحيث،والعطاء

تسديدهمقبلوذلك،الربحيةغيرللمنظماتالصافيدخلهممن%5:مليون

.المؤسساتلدالكالضرائبمعظملتسديدإضافةللضرائب

.suros:العالميةالثبهةفيصورسمنظمةموقع:انظر(1) org!سح.

.*يح!gatesآfoundation.orgةالعالميةالشبكةفيكبشبلمنظمةمرقع:انظر2()
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العا!رالنصلى

والمسوولينالتعاقمدةالمؤسيد!عاتواجب

القطاكاتكافةفيالموظفينش!فيمن

الإسلاميةالمجتمعاتححايةفيجميعاعواتفناعلىالملقاةالأمانةإن

التنصيرمنوكذلك،المنحرفةالأفكارمنوالعردية

ومنالتنصيريةوالمؤسساتالأفرادمنالإسلامودينالعقيدةحمايةإن

العاقديةالمؤسساتوأصحابالمسؤولينجميعفعلى،هاملأمرالمنصرين

وأالمسلمينمعإلايتعاقدوالاوأن،الثهيتقواأنالعمالةتوظيفومؤسسات

المحرضاتمنوالمنصراتالمنصرينمعالتعاقديمنعواأنتقديرأقلعلى

وغيرهن.

ينتبهواأنوعليهم،ووظائفهممعاشهمفيالمسلمينعلىيضيقوالاوأن

بوظائفالإسلامبلادإلىيحضرونانهمحيثبالمنضرينالخاصالجيلمن

وعنعنهموالسؤالالمراقبةمنلابدولذلك،حقيقتهمويخفونوهمية

المسلمين.بلادإلىإدخالهموقبل،توظيفهمقبلأخلاقهم

.والإخلاصالتوفيقوللجميعلناالثهنسأل
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المراجو

15

العوبيه:المواجم"

البحوثإدارةالعامةطبع،النمرانيةفيمحاضرات،زهرةأبومحمدالشيخفضيلة

.الرياض،والإفتاء

بنمحمدالإمامجامعة،العرليةالمراجعفيالتعصبر،النملةإبراهيمبنعليالدكنور

fالثانيةالطبعة،الرياض،الإسلاميةسعود 2 fم0052-!ا.

مواجهمه،وشلووسائلهوأهدافهالسصيرمفهومه،النملةايراهيمبنعليئالدكنور

.م3002اص-442،الثالثةالطبعة،فهدالملكمكمبة

المجموعةالتبشير،إلىالدعوةفيوالأساليبالحيل،غزالفوزيمصطفى

63.7-هص،الإسلامية

المكتبة،العرييةالبلادفيوالاستعمارالتبشير،فروخعمروالخالديمصطفى

الثالثة.الطبعة،م8391بيروت،العصرية

للنشرالذخائردار،المواجهةحزام،عثمانإسماعيلوملبوليالأمينعمرالثهجبر

الأولى.الطبعةهـ،ا3991414,_اللمام،والتوزيع

،القاهرة،والشرللابمالزهراء،مكةإلىالزحف،شلبيالودودعبدالدكعور

.ام989-ا!904

الطبعة،والتوزيعللنشرطويقدار،الإسلامعلىالدوروجاء،العراقيمحمدرضا

.ص4141ايلاض،الاولى

للنشرطويقدار،المحتوىالنشاةالنرائع:الاسعشراق،فرجأحمدالسيدالدكمور

.ام399-اص414،الاولىالطبعة،الرياض،والتوزيع

الفيصل،مطبعةإفريقيا،فيخيررحلة،السميطحصودالرحمنعبدالدكمور.

.ام699اص164،العانيةالطبعة
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.11

.12

1.W

.14

.15

.16

.17

.18

.91

.02

،المنورةالمدينة،القيمابنمكعبة،الإسلاممواجهةفيالغرب،مطبقانيمازن

م.19A9اص014،الأولىالطبعة

مصر،فيالأجنببةالعنصبرلإرسالباتالعاريخبةالجذور،نعيممحمدخالدالدكمور

الأولى.الطبعة،القاهرة،المختاركماب

،(آثارهميادينه)أهدافه:الإسلاميةالبلادفيالصير،الشزيناصرمحمدالدكتور

.م91هـ89ا184،الأولىالطبعة،الرباض،الحبببدار

الع!ممط،الخليجبلادفيومحاولاتهالعنصرالعسكر،إبراهيمالعرنرعبدالدكعور

.م3991اص414،الأولىالطبعة،الرياض،العبيكانمكتبة

النعل،واديالسودانجنوبفيالنصرانيالتبشمر،عليعكاشةإبراهيمالدكتور

.م8291!2041،الأولىالطبعة،القاهرة،للنشرالعلومدار

دار،الإسلاممواجهةفيالحديعةالاساليباحنروا،صالحعالدينسعدالدكنور

1,.399ا!134،العانيةالطبعة،الزقاقدق،والنشرللطباعةالأرقم

العرلي،الخليجمؤسسة،والإسلامالتب!ثيرمعركة،شلبيالجليلعبدالدكنور

.م9891اص904،الأولىالطبعة

العالمفيوالتمصيرالحركاتعنمدانيةلراسة،شلبيالوثودعبدالدكنور

اهـ904،الأولىالطبعةجدة،والعوزيع،للنشرالسعوديةالدار،الإسلامي

ام.989

،المعارفمكتبة،الإسلامعنالمبشرينمفترلاترذ،شلبيالجليلعبدالدكعور

.ا!124،الأولىالطبعة،الرياض

والتوزيع،للنشربلنسيةدار)ندونيسيا،تنصيرقبل،علوانمحمدتوفيقالدكنور

.اص124الأولىالطبعة،الرباض
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921

.21

.22

.23

.24

Ao،

.26

AV.

.28

.92

.35

.31

ص!.2

91عامأمريكافيكلورادوبولايةالتشيريالمؤتمرلأعمالالكاملةالترجمة VAم

andدارنشرته(الإسلاميالعالملغزوخطة)التنصير - MARL!ح)!كال+

Islam A 7891 Compendium.

دار،العرليالوطنفيالتنصيريالنشاطعنملامح،عليعكاشةإبراهيمالدكمور

1،الإسلاميةسعودبنمحمدالإماميحامعةالنشر 4 0 V1ص 1 9 AVم.

.م8591،الكويت،الكويتفيالتبشيريالخطر،الحصينالعزيزعبدبنأحمد

مترجمة،وثائقيةميدانيةلراسة،العرليالخلعجفيالتنصيراصولاريقلر،كونري

القيم.ابنمكنبة،المنورةالمدينةفيمطبوعأ،صلاحمازن

الاجتماعيالتاريخفيدراسة،العرليالخليجمنطمةالتبشيرفي،التميميالمالكعبد

.م8291،كاظمةشركة،الكويت،والسياسى

الخطعباللينمح!ثالعر!ةإلىنقلها(الإسلاميالعالمعلىالغارةشايلهر،ل.أ.

زيد.بنأسامهمكتبة،بيروت،اليافيومساعد

الراهيمترجمة،أهلهأددوا،الإسلامدمروا:يقولونالغربقادة،العالمجلال

.م1791المعارفدار،القاهره،أحمدسعد

،الإسلامنورتبشير،معاهدولكنهامدارسولابمستمثفياتليست(الجنديعلي

اهـ934

العريسة(:والجزيرةالعرليالخليجمدنفيالأمريكيةالإرسالعة)رحلاتالقوافل

البحرين.،البسامخالدوترجمةإعداد،م2691-ام109

العر!4والجزيرةالخليجفيالأمريكيةالإرسالياتحكاية:الاحتكاكصلمة

.م8991،البسامخالدوترجمةإعداد،م5291-م18'19

.م8891،الإسلاميالمكعب،ببروت،)%3(ابلاءجذور،النلالثهعبد

اهـ-442التولةمكنبة،الرياض،التراثونشرالمستشرقون،النملةإبراهيمعلي

.م3002
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.34

.35

.36

.37

.38

.93

.04

.41

.42

الإسلامي،التراثمكنبة،القاهرةالمعاصر،المسلمهموم،القرضاوييوسف

989I.م

الفمرسادة،هانكوكغراهام

الإرهابودعاوىالخيريالقطاعالسلوميالثهعبدبنمحمدالدكتور

.الرياضاهـ،424

الأمريكية.السياسةفياللينيالبعد،الحسنيوسفالدكتور

أعداد.عدة-أفريقيامسلميلجنةتصدرالكوثرمجلة

أعداد.عده-الإسلاميالمنتدىعنتصدر-البيانمجلة

أعداد.عده-الإصلاحجمعيةعنتصدر-الكويتيةالمجتمعمجلة

وغيرها.السياسةمجلة-الإصلاحمجلة

ا!لقالات.بعضالتنصيرفيعنكنبتالتيالعربيةالانترنتمواقعبعض

العربة.الصحفبعضفينشرتالتىالمقالاتبعضمنالاسمفادةتم

سعليربة814الصاجم*

Doctor)المملكةأطباءارمردنجبول For The Kingdom)ا-

3002..Buywn. .B Eevdmans Publishing Co

2-خورييوسفغادةوسيرتراجمبيروتفيالأمريكيةللجامعة-الروادالمؤسسون

148.-3.Dr. Cook. Medical Missions Cmo. Vol. Lxiv.1891 P
273.-4.Homer. .NA The Gospel and Islam p

/247-246/5.-5 Funck And Wagnalls - New Encyclopedia Abid
-6 Cmo The Cms And The Younger Churches By .W Wilson Cash

3-2.Jan 3491 PP

-7 Alferd De Wih Mason & Fredench History of the Arabian

691,Mission 6291 p

-86-8 Fohn van Ess - what are we here for - Neglectid Arabia No
1391.

.vangelistic Work CMR Vol Lxx!9-ل

-0391.2391-01 Cms. Annual Reporo on Medical hiilth work
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in search:3!ع!Arabian Mission's+111حs .R Scudder11-أ Lew

8991.Abraham' s other Son&

-12 Angela clorke The American Mission Hospital Bahrain

3991.-3918Thvough The charging scenes & life

-13الطبيةوالإحصائيةالنظريةبالجمعياتالخاصةالانعرنتمواقعكثيرمنهناك

,i- Caster For study I Global christianils

.ii- Natural center for charitable statistiss

.iii- world visson, non- profit Academic center

المواقعكعيرمنمنوغيرها

14-والمجلداتالجرائدبعضصفحاتعلىنشرتالتيالمقالاتبعضهناك

بعضها.منالاستفادةتمالأجنبية
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الموضوكاتف!ر!ي

ال!ةا!وف!9

بالتلصير:!عهقتهالطبا!!له:البب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011".00000000000التنصيرعنمقدمة:الأولالفصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000041"..التنصيرتعري!:الثاليالفصل

00000000000000000000061...-..........-..........................-.........".التنصيرأهدا!:الثالثالفصل

الثنصيو":العظط!طوق!صاثلالظ!ي:البب

....المباشرةالتنصيروسائل:الأولالفصل

..المساعدةالعنصيروسائل:الثانيالفصل

.....................العلاجطريقالتنصيرعن-أ

...........الععليم...طريقعنالتنصير-ب

............................................المطبوعاتطردقعنالعنصير-ج

.............................................الخفيالتنصير:الثالثالفصل

.....،......،.................،...............الوطنيالتنصير:الرابعالفصل

؟صلأص:Iالدال!بلأدفيالتغصو:الثالثالباب

............--.(....العربية)البعثةالأمريكيةالتنصيريةالبعثة:الأولالفصل

..،......................العربيالخليجمنطفة!الطيةالإرسالياترحلات-

.............العربيةالجزيرةشبهفيالخفيالطبيالتنصير:الثانيالفصل

.........................،.....................-................العربيةالجزيرةأهميةعنمقدمة-

.................................-..............والأملالحلمهيالعربجريرة-
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الط!:ميدانفيالإرساليةمنجزإت-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000البصغ!الطبيةالخدمات:أولا

0000000000000000000000000000000000000058البحرين!للا،رساليةالطبيةالخدمات:5لانيا

0000،000000000000000000000000000000000000000000000000026مسقط!للإرساليةالطبيةالخدمات:ثالثا

046.-...0000000........................................الكويت!للارساليةالطبيةالخدمات:رابعا

00000000000،00000000000000000066"...........-..00000000000000قطر!للإرساليةالطبيةالخدمات:خامسا

0000000000000000067المتحدةالعربيةالإماراتيل!رساليةالطبيةالخدمات:سادسأ

000000000000000000000000000000000000068السعوديةالعربيةالمملكةيالإرساليةجهود:سابعا

الفرعية:المحطاتفيللإرساليةالطبيةالخدمات-

00017........-..000000000..........................................................................والناصريةالعمارة.:.

00000000000000000000000،0000000000000000000000000000000047الميزانوالعربيةالجزيرةتنصير:الثالثالفصل

الطب!:الخفل!التنصوو!!ائلكلفةلوأيم:1الباب

0000000000،000000000000000000000003الطبيةالإرسالياتطريقعنالطبيالتنصير:الأولالفصل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000086الخلفيةالأبوابمنيتسللورالخيامون-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000088"......-.0000000التبشيريالشائعةالاعمال-

0098...........-...000000...........................................................................اتبشيرية...الطبيةالمحافل-

000000000000000009؟00000000،0000000000الطبيةالإرسالياتطريقعنالطبيالتبشيريتمكيف-

000000000000000059العالميةالدوليةالمنظما!طريقعنالطبيالتنصير:الثاليالفصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009.الدوليةالعالميةالمنظمات-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000089...........-.0000000000000000000.......الحكوميةعيرالمنظمات-

000000000000000000000000000000153الطبكلياتطريقعنالطبيالتنصير:الثالثالفصل

0000000000000000000000000000000615.الطبيةالشركاتطريقعنالطبيالتنصير:الرابعالفصل

000000000،0000000000000000000000000000000951الكوارت..طريقعنالطبيالتنصير:الخامسالفصل
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00000000000000000000000000117.-.....المستشفياتطريقعنالطبيالتنصير:السادسالفصل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000125المؤتمراتطريقعنالطبيالتنصير:السابعالفصل

..-000000133.....المسلمة-الأسغاستهدافطري!عنالطبيالتنصير:الثامنالفصل

00136..........-.............-......الطبيالطاقمطريقعنالطبيالتنصير:التاسعالفصل

0147........--.........وغيرهمالقساوسةطردقعنالطبيالعنصير:العاشرالفصل

العالميه:التثايوتدإمصاءتقاريوالفامص:الباب

0000000000000000000000000000000000000000000000915اريج........-..--...-...-..-..0000000ؤلمقدمة:الأولالفصل

1.16..........................-.........تتحدثوالإحصائياتالأرقاملغة:الثانيالفصل

00165.....-...................................-......-..وطبيةصحيةإحصاثيات:الثالثالفصل

!ا!يبه:لاتهمطبملالثعصواج!لادصطاد!الصاهص:الباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000187وتمهيد.-..-......-.-..0000000000000000000000مقدمة:الأولالفصل

00000000000000000000000000000000918-..00000.................-..-.....التنصيرنقاومكيف:الثاليالفصل

000291"...-..التنصيرومواجهةمقاومةتجاهعامةالمسلمينواجب:الثالثالفصل

000691...-...............................................-.الإسلاميةالحكوماتواجب:الرابعالفصل

0002.......-...-.....-.......-.................والمفكرينوالدعاةالعلحاءواجب:الخامسالفصل

302........-....وعمرها......التعليميةوالمؤسساتالجامعاتواجب:السادسالفصل

0000000000000000000000000000000502الصحيالقطاع!المسؤولينواجب:السابعالفصل

0000000000000000000000702الخيريةالإسلاميةوالمؤسساتالجمعياتواجب:الثامنالفصل

000000000000000000000000000.00000000000000000000000000000000000000902والأعمالالمالرجالواجب:التاسعالفصل

0000216.-.....-.00شؤونعنوالمسؤولينالتعاقديةالمؤسساتواجب:العاشرالفصل

217-..-......................-................-.................................-.......-...........-........................".....................-...00:المراجع

............-..000000222...................................................-...........-...........:الموصوعات!هرس

-كويب
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 

The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

 
 

 

 

مكتبة إسالمية مختصة بكتب االستشراق والتنصير 
 .ومقارنة االديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 

 التنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary

	الفهرس



